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BACO VAN VERULAM

„De Logica die wij nu hebben is ongeschikt
om wetenschap to vormen".
BACO. Nov. org . 1. i 1.
„Wij leggen de fundamenten der wetenschappen steviger en dieper in den grond dan
men tot nu toe deed".
BACO. Distrib. oper. p. 6.

Inleiding. Om te weten, waar wij ons in het begin der
Nieuwere Wijsbegeerte, een belangrijk punt op den weg van
het menschelijke denken, bevinden, werpen wij eerst een
blik terug in het verleden, om daarna nauwkeurig om ons
heen te zien en, met het geleide van den eersten grooten
denker van dien tijd, voorwaarts te gaan.
Tusschen de Oudheid en den Nieuwen Tijd liggen de
duistere Middeleeuwen, met reden aldus genoemd, omdat
zij in de wereldgeschiedenis, waarvan de geschiedenis der
wijsbegeerte als 't ware de geestelijke binnenkant is, een
tusschenregeering vormden, waarin niet de Philosophie in
vrijheid van zelfbepaling der waarheid, maar de Theologie
met dwingende bepalingen van traditie en dogma heerschte,
terwifi er van de Wetenschap te weinig licht over de
menschheid straalde om de duisternissen van onkunde
en waan op te klaren. En met te meer reden heeten zij
duister, omdat zij, weinig eigen licht uitzendende, in haar
meer dan tien eeuwen langen duur bijna ondoordringbaar
zij n, ook voor den meest verlichten geest, die haar geschiedenis zou willen verklaren. Het spreekt dan echter van
zelf, dat hetgeen door kunst, godsdienst en wijsbegeerte in
beeld en begrip is gebracht ons het beste zal inlichten over
dat groote interregnum.
En waar is het lichter dan in de philosophie? Overal
waar de wijsbegeerte haar oude macht behouden heeft kan
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men van ware verlichting spreken. Als er in de Middeleeuwen
dan tOch een licht schijnt, dan is het de oude philosophie,
dan is het de Grieksche wijsheid, te Alexandria, Rome en
Athene het laatst, in de eerste eeuwen n. Chr., nog brandpunten
vormende, de Grieksche wijsheid, die overal d6Orstraalt, die
de eerste Middeleeuwen, met al hun onrust en tegenstellingen,
met den strijd van hetgeen evenzeer geloof als bijgeloof kan
heeten tegen de heidensche overleveringen, en den geheelen
tijd der kerkvaders verlicht, die na deze Patristiek de
Scholastiek zelfs met een sterk intellectueel licht verheldert,
terwijl zij eveneens den verdiepten religieuzen zin der Mystiek
geheimzinnig doorgloeit. En al het licht valt op een gestalte
en straalt daar weer van uit : de Christusgestalte, die in het
Evangelie verscheen. Zoo is de Logos 'verschenen'. De
idealiteit is tot een realiteit geworden. De goddelijke
Logos der Grieksche wijsheid is in een god-menschelijk
beeld verschenen voor het oog der menschheid. Dit beeld
is geen s c h ij n, maar werkelijke v e r s c h ij n i n g van
den Logos. Zoo zegt de evangelist JOHANNES „De Logos
is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond, en wij
hebben zijne heerlijkheid aanschouwd" (I. 14). En zoo laat
de vader der kerkgeschiedenis EUSEBIUS, in zijn „Evangelische
Voorbereiding", den beroemden wijsgeer AMELIUS, leerling
van PLOTINUS, instemmend met JOHANNES' woorden, getuigen : „De eeuwige Logos — is afgedaald, heeft vleesch
aangenomen en zich voorgedaan als mensch, en daarmee de
grootheid getoond van zijn wezen" (Prp. Ev. XL 18. 13).
Het is niet anders, en het is ook goed te wezen, dat de
wijsheid der (Grieksche) scholen zich verkeerd heeft in een
vertelling voor de (Middeleeuwsche) menigten, een verheven
sprook van diepen zin, vol zinnebeeldige wijsheid. Een kinderlijke menschheid is aan wetenschap en wijsheid nog niet toe. De
philosophie heeft zich in een allegorie omgezet om voor de
menschheid iets te beteekenen. Voor de menschheid, voor
de Middeleeuwsche kindsheid van den menschelijken geest,
moest iets v erschij nen, om waarheid te kunnen erlangen.
:
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Hoe groot is dan niet de macht der Grieksche philosophie,
dat zij, hoewel aan den Middeleeuwer in veranderden vorm
verschijnend, terwijl de meest verlichten slechts een gebroken
en verstrooid licht ontvingen meest uit Latijnsche vertalingen,
uit commentaren en bewerkingen vooral van Arabieren
in de Middeleeuwen zoo sterk kon doorwerken en zoo diep
de Christelijke en Arabische denkwereld doordringen. Met
name de Aristotelische philosophie, en vooral het 'werktuig'
der wetenschap, het 'organon', de logica meer bepaald, werd
het vormende iniddel voor de Scholastiek, terwij1 de Mystiek
der latere Middeleeuwen gevoed werd uit de rijkvloeiende
bron van het Neo-Platonisme.
De geestelijke macht der Middeleeuwsche theologie was
gevestigd op de Scholastische dogmatiek. Daarop was de
onzienlijke Kerk zelf gebouwd. Wat de theologie aan priesterlijke heerschappij en aan een eeuwenheugende overlevering aan
kracht ontleende, haar Kerk was gevestigd op de rotsvaste
leerstelligheid. De leer zelf moest de Scholastieke geleerdheid, met de vonnkracht der logica, onwrikbaar, ontwijfelbaar, vaststellen. Daarop steunde ook alle gezag tegenover
geestelijke invloeden, naar binnen en naar buiten. In het gezag
was de macht verpersoonlijkt, die alles in bedwang hield.
Hierarchie, traditie, dogmatiek waren dus de machten der
Kerk, die de menschheid in haar langzame bewustwording
eeuwenlang samenhield, onder het wakend oog der autoriteit.
Ook de philosophie was aan de theologie dienstbaar gemaakt.
Wat kon die macht weerstaan ? Slechts de zich vernieuwende geest der menschheid zelf, die, tot hooger bewustzijn ontwaakt, zichzelf verwerkelijken wit in vrijheid van.
zelfbepaling. Op tweeerlei wijze is die bewustwording bespoedigd : door de studie van de oorspronkelijke geschriften
der Oudheid, welke aan 't licht gekomen waren, vooral die
van PLATO, en door de beoefening der natuurwetenschap.
Daardoor werd de natuurlijke en geestelijke gezichteinder
verruimd. Men begon zich bewuster en vrijer to gevoelen
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tegenover de kerkelijke machten. De herleving der classiciteit, het Humanisme en de Renaissance, en daarna de opleving der Natuurwetenschap, waarin de rede haar heerschappij vestigde, zij versterkten het zelfgevoel en zelfbewustzijn der menschheid, in de 15e en vooral in den loop der
16e eeuw. De Philosophie herkreeg langzamerhand haar oude
macht. De geest der Middeleeuwen neeg ten ondergang en
de geest van den Nieuwen Tijd brak zich overal baan.
De eerbiedwaardige, grootsche poging b.v. van den Duitschen
Kardinaal NICOLAAS CUSANUS (Nicolaus von Kues) (1401—
'64), om de Christelijke leer nog in een philosophisch systeem
den waren vorm te geven, vond geen steun noch bij de
theologen noch in de breede lagen der geloovigen.
Overal zien wij den strijd van den nieuwen tijdgeest
tegen de machten van het verleden uitbreken, en het is in
den loop der 16e eeuw niet meer twijfelachtig aan wie de
toekomst zal zijn.
De groote autoriteiten begonnen door den schok der
enkele geniale geesten en de vele ondermijnende krachten
van den nieuweren tijd te wankelen. Deze genieen hebben
zich door een geweldige inspanning omhoog gewerkt tot
een ongekende hoogte van wetenschap en wijsheid, slechts
te rade gaande met zelfverworven waarheden, van waaruit
zij alle autoriteitsgeloof hevig aanvielen. Wat enkele groote
geesten van uit de hoogte hunner wetenschap trachtten
te doen met de macht van hun critiek : het omverwerpen
der autoriteiten, dat deed langzamerhand de menigte van
geletterden op hare wijze en weldra de menschheid in haar
geheel, voor zoover verstandelijke redeneering en wetenschappelijk onderzoek zich veralgemeende. Men ondermijnde
de autoriteiten. En men vermocht dit te eer waar deze
stonden op onvasten grondslag.
Het was een botsing van oude en nieuwe machten des
geloofs, der wetenschap en der wijsbegeerte, een omwoelen
van de grondslagen, een algemeene geestelijke omwenteling. Met name de Hervorming is een der grootste wereld6
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gebeurtenissen. En verder wat een belangrijke ontdekkingen
en uitvindingenl Het aanzicht der aarde en des heelals
veranderde er door. Wij noemen slechts COLUMBUS (14461506), COPERNICUS (1473-I 543), KEPLER (I 57 1—r 630),
GALILEI (1564-1642), HUYGENS ( I 629- I 695), NEWTON
(1642-1727) en BOYLE (1626-1691). De ontdekking van
Amerika (1492) — van de ‘nieuwe wereld' — en van
den zeeweg naar Indie, en als 't ware ook de 'ontdekking'
van het heelal, van de plaats der Aarde in de wereldruimte
en de wetten die daar heerschen, verruimde den gezichtskring, zoowel in cosmisch en tellurisch als in geestelijk opzicht,
tot het oneindige. Ook de Natuur ging men nu ontdekken,
en ook ddar opende zich een nieuwe wereld. En daar de
uitvinding der boekdrukkusnst de verspreiding der geestelijke
goederen vergemakkelijkte kon niets meer den vloed van
kennis en wijsheid stuiten, die zich uitbreidde over de weredl.
Had na de Scholastiek het Humanisme zich baan gebroken,
die, met den geest der Oudheid versterkt, reeds werkte als een
de menschheid bevrijdende macht, toen men daarna aan 't
werk was getogen om hetgeen men eeuwen lang verzuimd
had in te halen, kennis te verzamelen en wetenschap op te
bouwen op den grondslag der ervaring, het vrije natuuronderzoek, volgens geen andere beginselen dan die van het
redelijke denken zelf, toen was de Nieuwe Tijd aangebroken.
Naast de bovengenoemden komen ores mannen als PARACELSUS
(1493-1541), TELESIO ( 1508-1588), CARDANNO ( I 501- I 575),
GIORDANO BRUNO ( I 548-1600), CAMPANELLA (1568-1639)
en VANINI (1586-1639) voor den geest. Hun streven, hun
werkzaamheid, hoe onstuimig en teugelloos ook dikwijls in
de oogen der godsdienstige autoriteiten, heeft de wetenschap
en de algemeene cultuur ontzaglijk bevorderd. Twee generaties van ontdekkers, geleerden en wijsgeeren hebben de
wetenschap onvergelijkbaar meer vooruitgebracht dan al de
geslachten der Middeleeuwen te samen. Doch niet zonder
strijd werden deze overwinningen behaald niet zonder heldhaftigen strijd zelfs.
7
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„De Logica die wij nu hebben, is ondienstig wetenschap
te vormen" 1), zegt BACO in het ire Aphorisme Ie Boek van
zijn „Nieuw Organon". Een streng, doch juist oordeel.
Men wenschte niet het reeds bekende en aangenomene
altijd weer beredeneerd en bewezen te zien ; men wilde nu
nieuwe wetenschappen vormen ; men zocht naar een 'ars
inveniendi', de kunst van het uitvinden of scheppen van
wetenschap. Door een nieuwe methode van onderzoek wilde
men zich een weg banen naar wetenschappelijke waarheden,
die de oude redeneerkunst nooit uit zichzelf zou voortgebracht hebben. De syllogistiek is onvruchtbaar. De logica
was in alien gevalle in natuur en geestesleer gedurende
eeuwen zoo weinig vruchtdagend gebleken, dat krachtig
strevende menschen nieuwe streken wilden ontginnen, nieuwe
velden van onderzoek gingen zoeken. Het was of men nu
eerst uit de enge studeercel naar buiten trad, de wijde wereld
in. Zeker is dat men toen eerst de natuur en de menschelijke instellingen van kunst, godsdienst en wetensc hap met
vrijer geest aanschouwde. De oude leer had de me nschheid
tot zoover gebracht, doch toen was haar taak volbracht.
De onmacht der Aristotelische logica om de wetenschap
vooruit te brengen en iets nieuws te scheppen bleek aan
alien, die in het begin van den nieuweren tijd wilden werken
aan den wederopbouw der wetenschappen. De logica werd
aan een heftige critiek onderworpen. De Aristotelische redeleer was een machtig werktuig geweest om vorm te geven
aan het overgeleverde en bestaande, om verleden en heden
der Christelijke Leer te behouden en haren inhoud voor
verbrokkeling te behoeden, — wat had de nieuwe tijdgeest,
die de Wereld, de Natuur in 't bijzonder, wilde leeren kennen,
aan een abstracte redeneerwijze, die alles uit aangenomen
1 ) Baco van Verulam: „Logica quae nunc habetur inutilis est ad
inventionem scientiarum" (Novum Organum. I. I i). (Zie" over Organon
Aristoteles in deze uitgave p. 161 v.v.). Vgl. Kant's oordeel over de
Logica, hier aangehaald p. 31, noot.
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algemeene principes trachtte te deduceeren, waarbij men
niet open en vrij tegenover de natuur stond.
BACO en na hem DESCARTES hebben de syllogistiek niet
minder veroordeeld dan de Humanisten. Zij heeft meer de
dwaling dan de waarheid bevorderd, en was een willig wapen
in de hand van de vijanden der wijsbegeerte en het vrije onderzoek
der natuur. Gedurende eeuwen was men in de natuurwetenschap geen stap gevorderd. Wat heeft men aan een redeneerkunst, een syllogistiek, zoo zou BACO VAN VERULAM
zeggen, die de natuur de gelegenheid geeft uit onze handen
te ontsnappen ? Het werktuig der syllogistiek werd minachtend in een hoek geworpen, en men ging de natuur in.
Men ging de natuur 'proefondervindelijk' bestudeeren. De
aangenomen algemeene beginselen werden verworpen, alles
wat daaruit door deductie verkregen was werd gewantrouwd, terwij1 men voortaan uit de bijzondere gegev6ns der
natuur ‘samenvattend' het algemeene, de wetenschap, ging
afleiden, om aldus 'inductief' de waarheid samen te stellen 1 ).
De philosophie zocht in het begin van den nieuweren tijd
eenerzijds steun in natuurwetenschap, anderzijds in wiskunde.
Ervaring en wiskunde vormen vooreerst de machten, die
de nieuwere philosophie groot maakten. Echter zal blijken,
dat zij ontoereikend zijn de philosophie tot hoogere volmaaktheid te brengen. Het is evenwel de onvergankelijke roem
van BACO de empirische methode voorgoed te hebben aangewezen als den weg dien de Wetenschap zal moeten gaan. Hij
heeft daarmee voor eeuwen de richting aangewezen, die in
't bijzonder de Engelsche Wijsbegeerte zal opgaan.
Wat de empirische methode voor de Engelsche philosophie was, werd de mathematische voor de Fransche en.
Nederlandsche. De wiskunde gold algemeen als de wetenschap die op zichzelf ontwijfelbare zekerheid gaf, welke
men door 'bewijs' aan iedereen kon tneedeelen ; hare toepassing in andere bijzondere wetenschappen gaf ook aan
deze eene zekerheid, die zonder mathematische bewijsvoering
1
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) Over „inductie" en „deductie" later uitvoeriger (p.

22, 23,

29-35).
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niet te verkrijgen was. Geen wonder dat men de mathematische theorie ook toepaste op de philosophie om te
trachten deze eene zekerheid te geven, die men tot nu
toe tevergeefs bij haar gezocht had. De philosophie zal
daardoor, zelfs in den nieuweren tijd, vooral waar zij in
katholieke landen ontstaat, lets Scholastisch behouden. De
deductieve denkwijze, de oude syllogistiek, blijft in deze
mathematisch bewerkte philosophie een belangriike rol spelen.
Het intellectualisme der Scholastiek keert terug in het rationalisme. Doch dit rationalisme erkent geen waarheid buiten zichzelf. Zijn beginsel is het zichzelf bepalende denken en zijn
doel de door zichzelf bepaalde waarheid, aanschouwd en
begrepen in het „lumen rationale", het redelijke licht. Het
licht der rede breidde zich uit overal waar het vrije onderzoek en het vrije denken zich baan brak. De vader van het
rationalisme is DESCARTES, en zijn wijsbegeerte beteekent
daarom meer dan het vullen van het Scholastieke begripssysteem met de resultaten van Galileische onderzoekingen,
gelijk beweerd is. —
Hiermee is althans de richting aangewezen die van uit de
Scholastiek in het 'licht der rede' gaat naar de Nieuwere
Wijsbegeerte. Zoo gaat het in de 16e en 17e eeuw in Catholieke landen, in Frankrijk vooral. Italie was na het Humanisme door de geslaagde tegenreformatie teruggevallen in
den ouden sleur en voor de Wijsbegeerte voor goed N,Terloren,
en Duitschland was ten prooi aan innerlijken strijd en geloofsverdeeldheid. Slechts de Nederlanden, zoo gunstig gelegen tusschen Engeland en Frankrijk, juist de landen waar
de nieuwere Philosophie met BACO en DESCARTES begon,
Holland meer bepaald, het land in opkomst, waar kunsten
en wetenschappen allengs tot bloei kwamen, waar meer vrijheid heerschte dan elders, waar ook de werken van BACO
en DESCARTES het licht zagen en de laatste zelfs een belangrijk deel van zijn werken schreef, kon in Wijsbegeerte
wedijveren met die rijken, en het kreeg zelfs in SPINOZA
den grooten denker die de philosophie opvoerde tot een
I0
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hoogtepunt. In SPINOZA sprak het vrije woord der philosophie
het zuiverst. In zijn denken is van de 'dienende wijsbegeerte'
geen spoor meer to vinden.
De theologische geest der Middeleeuwen had de Philosophie
d i e n s t b a a r gemaakt. In den Nieuwen Tijd wordt zij
weer v r ij.
De Philosophie, die in de Oudheid getroond had als
‘vorstin' in het rijk der wetenschappen, volgens het woord
van ARISTOTELES ‘voorste' of 'eerste' (protee philosophia),
en die gedurende de Middeleeuwen vernederd werd tot
„dienstmaagd der godgeleerdheid" (ancilla theologise), — zij
verhief zich in den Nieuwen Tijd weer tot „koningin der
wetenschappen" 1 ).
Zoo sprak, toen de Middeleeuwen nauwelijks voorbij waren,
de vernieuwer der wetenschappen, BACO VAN VERULAM, in
Aristotelischen geest al dadelijk van „philosophia prima"
(De augm. III. 1. p. 158 v.v.) 2 En in denzelfden zin als
waarin PLATO de philosophie de wetenschap noemde „van
niets anders dan van haarzelve en van de andere wetenschappen", ARISTOTELES van haar gewaagde als van de
„wetenschap der wetenschappen" of van het „denken van het
denken", en CICERO van „verband der wetenschappen", heet
zij bij BACO „de algemeene wetenschap" (scientia universalis),
die de axioma's der bijzondere wetenschappen in zich vereenigt (De augm. III. I. p. 159, 4. p. 172). — Even stippen
wij als merkwaardigheid aan dat BACO'S Middeleeuwschen
naamgenoot ROGER BACON ( I 3e eeuw) in ongeveer gelijken
zin gesproken heeft.
„Philosophia prima", „scientia universalis", — oude gedachten keeren terug, waar zij een eeuwige waarheid open).

1) „Koningin der wetenschappen" noemen haar b.v. : KANT, Kritik der
reinen Vernunft. Vorrede, ED. VON HARTMANN, Moderne Probleme,
137 en ERNST HAECKEL, Die Lebenswunder. 3. ('04).
2) Geciteerd (behalve Liber en Caput) zoo noodig de pag. der Amsterdamsche uitgave van 1694 der Opera Omnia. Zie noot 2 blz. 12.
I
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baren, alleen verschillend naar den tijd waarin zij verschijnen,
die er zijn eigenaardig licht op werpt. Zoo zal de gedachte van de 'voorste' of ‘vorstin' der wetenschappen in
BACO opnieuw verschijnen, doch nu in een ander beeld,
waar een ander licht op valt : de philosophie is de „moeder"
der wetenschappen. Uit haar, die hij ook de „wijsheid"
(sapientia) noemt, komen de andere wetenschappen voort
(De augm. I. 1. p. 150, 2. p. 165, 4. p. 172).
Als later de bijzondere wetenschappen volwassen worden
zal de philosophie, de „moeder", zich verlaten zien, en zoo
zal KANT haar als Hecuba, verstooten en verlaten door haar
kinderen, laten klagen over haar lot 1 ).
In andere beelden zijn gedachte verduidelijkend zegt BACO
ten aanzien der bijzondere wetenschappen en der algemeene
philosophic, dat de eersten niet zijn als de „verschillende lijnen
die in een hoek (punt) samenkomen", maar als de „takken
van een boom die zich in een stam vereenigen", en dat
de ,,scientia universalis" is als de „algemeene (gemeenschappelijke) weg vOcir de wegen uit elkaar gaan" (De augm. III,
I. p. 159).
Baco van Verulam. FRANCIS BACON, Baron van Verulam,
Viscount van St. Albans, Lord-zegelbewaarder en GrootKanselier van Engeland 2), heeft zijn titels duiden 't reeds
aan — een schitterenden levensloop gehad. Zijn schitterende
levensgang was evenwel niet zonder verduisteringen, geenszins
door den ongunst van 't lot, maar door eigen schuld en hij,
die maatschappelijk zoo hoog gestegen was, eindigde zooal
niet in een maatschappelijken ondergang, dan toch ver beneden
de hooge wereld, waar hij een belangrijke rol gespeeld had,
in een eenzaam leven, dat hij evenwel door wetenschappe1) KANT, Kr. d. r. V. Vorrede.
2) Zijn werken prijken ook met de genoemde titels. Zoo b.v. de verzamelde werken in 7 deelen, in 1695 to Amsterdam verschenen. Deze
uitgave wordt door mij geciteerd, waar pagina-aanwijzing noodig is. Van
„Nov. org." wordt slechts boek en aphorisme aangewezen.
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lijken arbeid, zijn buitengewonen geest waardig, nog een
korten tijd de vroegere grootheid hergaf.
BACO klom onder de regeeringen van ELISABETH (15331603) en JACOB I (1566-1625) door zijn groote wetenschappelijke en politieke eigenschappen tot een der hoogste posten
in het Engelsche rijk. Hij werd 1561 in Londen geboren en
stierf daar (in Highgate, N.W. voorstad van Londen) in 1626.
Tusschen deze beide jaartallen ligt ook als 't ware het eerste
tijdperk der nieuwe wijsbegeerte en tegelijk der nieuwe
natuurwetenschap. Men kan zeggen dat de wijsbegeerte, die
zoolang, eigenlijk al dadelijk na ARISTOTELES en zijn school,
zich van de natuur had afgekeerd, weer terugkeerde tot haar
uitgangspunt, zich wendde tot de natuur, om als natuurphilosophie eerst voor goed de werkelijkheid te leeren kennen.
Dit kon eerst gebeuren in een betrekkelijk vrijen tijd en,
zooals wij zagen, in een land waar geen geestelijke macht
de wetenschap aan banden legde. De tijdgeest kon in BACO
haar philosophisch woord spreken.
FRANCIS BACON heeft te Cambridge gestudeerd. Hij toonde
groote begaafdheden en schreef reeds op Ig-jarigen leeftijd
een stuk over den toestand van Europa. Zijn vader was GrootZegelbewaarder onder koningin ELISABETH. Door afkomst
en aanleg was ook hij bestemd om in den staatsdienst te
treden en hij zou, zooals reeds aangeduid is, in den ambtelijken loopbaan tot een der hoogste posten klimmen. Doch
zijn groote talenten gingen samen met even groote karakterfouten 1 ). In zijn jeugd sloot hij zich aan bij den gunsteling
van koningin ELISABETH, graaf ESSEX, die hem voorthielp.
Hij had geen vermogen, daar de bezittingen van den vader
overgegaan waren op zijn ouderen broeder ; doch door de
1 ) Zie KUNO FISCHER. Francis Bacon and seine Nachfolger. IIe Aufl.
109-112. SCHOPENHAUER zegt: „De hoogste geestelijke eminentie kan
samengaan met de ergste moreele laagheid: een voorbeeld hiervan
was BACO VAN VERULAM. (Hij was) ondankbaar, heerschzuchtig, boosaardig en laaghartig". (II. 266). Dit is — om de tegenstelling —
eenigszins overdreven, gelijk S. zoo dikwijls overdreef.
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hulp van zijn beschermer kwam hij in gunstiger levensomstandigheden. Hij beloonde dien gunst evenwel met
ondank en ontrouw ; men beschuldigt hem er van dat hij
deze na zijn val, op aandringen der vijanden, in 't publiek
wegens hoogverraad aanklaagde. Later sloot hij zich aan
bij BUCKINGHAM, den vertrouwde van koning JACOB I. Met
overdreven vleiende bewoordingen droeg hij zijn philosophischen arbeid 1) op aan den koning, die hem tot de
voornaamste staatsambten riep. Hij deed verder een rijk
huwelijk, doch verkwistte alles weer in korten tijd. Ook
schijnt hij in ieder hoog ambt, dat hij bekleedde, zich
schuldig gemaakt to hebben aan intriges en omkooperij,
waardoor hij zich ten slotte de ongenade zoowel van het
yolk als van de aanzienlijken op den hals haalde, aangeklaagd en in het parlement voor het gerecht gevoerd
werd. Men wierp hem in den Tower en veroordeelde hem tot
een groote geldboete (4000 pond sterling), terwijl zijn naam
van den lijst der Peers werd geschrapt. Tijdens het proces
en in de gevangenis moet hij veel zwakheid van karakter
getoond hebben. Evenwel werd hij weer in vrijheid gelaten
en het proces vernietigd, niet omdat men hem onschuldig
achtte, maar omdat hij als offer beschouwd werd van anderen,
die schuldiger waren en die men nog grooteren haat toedroeg dan hem : nl. niemand minder dan den koning en het
ministerie Buckingham. De verloren achting voor zichzelf en
den eerbied van anderen kon hij nooit meer herwinnen. Hij
leefde nog enkele jaren in betrekkelijke armoede, en moest
den koning om onderstand vragen. Wat hij nooit verloren
had, was zijn liêfde voor de wetenschap, waaraan hij de
rest van zijn leven wijdde.
BACO's philosophische werken zijn : „Tractatus de dignetate
et augmentis scientiarum" (1623) en „Novum organum scientiarum" (1620). Het tractaat over de waardigheid en vermeerdering der wetenschappen is eerst in 't Engelsch ver1 ) Zie begin re Boek „De augmentis scientiarum" en Dedicatie van
„Novum organum".
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schenen (t605) onder den titel : „On the proficience and
advancement of learning divine and human", en het ‘nieuwe
werktuig' der wetenschappen heette in de eerste uitgave
(1612) „Cogitata et visa". Behalve deze twee philosophische
hoofdwerken schreef hij nog belangrijke essays (Sermones
fideles), natuurhistorische en geschiedkundige werken 1 ).
BACO toont zich overal in zijn philosophische werken een
voor zijn tijd buitengewoon verlichte geest. Hij is een schitterend vernuft, zeer belezen in de wereldgeschiedenis en de
classieke literatuur 2 waaruit hij talrijke geestrijke woorden
aanhaalt. Hem lezende, merkt men onmiddellijk niet alleen
met een verlichten geest te doen te hebben, maar vergeleken
met zijn tijdgenooten is hij ook onmiskenbaar 'modern'. Hij
behoort tot den nieuwen tijd en de nieuwe wetenschap, welke
hij zelf hielp vormen. Hoewel geen eigenlijk beoefenaar der
natuurkunde is hij toch de grondlegger dier wetenschap.
Men heeft hem dikwijls verweten een groot woord gevoerd
te hebben over de natuurwetenschap, ja over alle bijzondere
wetenschappen, zonder daarin practisch werkzaam geweest te
zijn. Doch dan miskent men juist den 'philosoof' in hem,
die zich niet in het onderzoek der details behoeft te begeven,
maar het algemeene in alle bijzondere vakken van kennis
moet in 't oog houden. Hij heeft wel is waar een soort
natuurlijke geschiedenis geschreven, een opsomming van
natuurgegevens, doch dit werk is philosophisch waardeloos
en den wijsgeer zelfs onwaardig.
Als wijsgeer toont hij zich een belezen, een 'geletterd'
man, en als man van de wereld een 'wereldwijze'. Hij
is verbeeldingrijk, maar niet diepzinnig. Een der diepzinnigste
philosophen van alle tijden ziet b.v. in zijn werk „slechts uiterlijk
),

1) Dat BACO ook nog een aantal der of alle op Shakespeare's naam
staande geniale drama's zou geschreven hebben — en nog wel volgens
sommigen in zijn uren van verpoozing van wetenschappelijk werk — is
wel niets anders dan een waan.
2) Hij schijnt vaak uit 't hoofd geciteerd te hebben. Zoo zijn vele
vergissingen te verklaren.
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raisonnement van een man van de wereld" 1), — ja, maar
als man van de wereld was hij ook een wereldw ij z e. Hij
pronkt als 't ware met zijn wereldkennis, een algemeene
bekendheid met de literatuur van het verleden, met den
geest van zijn tijd en met alle wetenschappen. Zijn
stijl heeft glans, maar Been diepte. Hij pronkt gaarne met
het woord van anderen, vooral schrijvers der Oudheid, en
weet met citaten uit poezie en proza zijn redeneering keurig
te versieren doch ook zijn eigen woord is dikwijls zoo fijn
en geestig, zoo kernachtig, dat velen aan hem een treffend
motto ontleenden. Al is hij nergens diepzinnig, scherpzinnig
evenwel is hij doorgaans, en zoo treffen de woorden, die
men gaarne van hem citeert, niet zoozeer door een diep
inzicht als wet door een scherp onderscheidingsvermogen en
een fijne en verrassende zeggingswijze. Het belangrijkste ten
slotte is, dat hij van de wetenschappen een stelselmatig overzicht gaf en een wetenschappelijke methode (de inductie),
zoo niet invoerde, dan toch met voorbeeldige volharding
a!s de eenige ware, die werkelijk de natuurwetenschap zeer
te stade zou komen, heeft aangeprezen.
„Instauratio magna scientiarum" noemde BACO zijn philosophisch werk. Hij heeft dit werk, de groote vernieuwing
der wetenschappen, in een samenstel van zes afzonderlijke
deelen ontworpen. Daarvan heeft hij slechts drie kunnen
voltooien, waaronder het derde, (Phnomena universi) slechts
een opsomming van natuurverschijnselen, een soort natuurlijke historie is, en dus den naam van philosophie niet kan
dragen. Het eerste en tweede deel bevatten zijn eigenlijke
wijsbegeerte, de reeds genoemde : „Tractatus de dignetate et
augmentis scientiarum" en „Novum organum scientiarum".
Over de indeeling der groote Instauratie laat hij zich zelf
(in de „Distributio operis") als volgt uit. Het werk is samengesteld uit zes deelen. Het eerste deel geeft in een alge1 ) Hegel. Gesch. d. Phil. 812 (uitg. Boll.). Dezelfde haalt daar uit
„the Quarterly Review" (vol. XVI, 1817, p. 53) het volgende aan :
„Die Menschen hatte er viel mehr als die Sachen studiert"
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meene beschrijving het wezenlijke der wetenschap weer,
zooals de menschheid haar bezat tot zijn tijd toe. Hij wil
„het oude vervolmaken" en meteen „het nieuwe beginnen".
Dit geschiedt in het geschrift over de waardigheid en vermeerdering der wetenschappen. Het tweede deel bevat de
leer, de „doctrina", om het gebruik der rede (bij het onderzoek der natuur) te kunnen vervolmaken, de ware middelen
om het verstand, om alle geestelijke vermogens te verhoogen,
opdat wij de moeilijkheden en verborgenheden der natuur
meester kunnen worden.
BACO noemt het werk zelf een soort „Logica", de
'kunst om de natuur te verklaren', hoewel hij ook zelf
weer zegt dat het zeer veel van de gewone (Aristotelische)
Logica verschilt. Het vormt bet hoofdwerk der „Instauratio magna". Zijn naam herinnert aan het Aristotelische
„Organon", zooals de leerlingen der Peripatetische school
het 'werktuig' des verstands noemden, dat hun meester in
zijn lessen en geschriften gevormd had. Doch het Baconische
'nieuwe werktuig der wetenschappen', het „Novum organum
scientiarum", is toch geheel anders samengesteld. BACO zelf zegt
dat het in drieerlei opzicht van de gewone Logica (Logica
vulgaris) verschilt, n.l. in zijn „doel, bewijsvoering en onderzoekingsgronden" (fine, ordine demonstrandi & inquirendi
initiis). Het doel dat zijn wetenschap, zijn Logica, beoogt,
zoo meent hij, is niet het uitvinden van „argumenten", maar
van „kunsten" (artes), d.w.z. de vaardigheid, de 'kunst' zelf
om de wetenschap, de waarheid, te vinden ; en verder „niet
hetgeen met principes overeenstemt, maar de principes zelf,
geen waarschijnlijkheidsredeneeringen, maar plannen en aanwijzingen van werken". En als de bedoeling verschilt verschilt ook de uitkomst. In de „gewone Logica" wordt veel
werk gemaakt van de „sluitrede", van het „syllogisme"; —
hier spreekt de meester van het nieuwe Organon het
teekenende woord : „Wij verwerpen echter het bewijs door
syllogismen, dat verwarring veroorzaakt en de natuur uit
onze handen laat ontsnappen" (Distr. op. p. 3, 4).
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Hij wil daarvoor in de plaats stellen zijn i n d u c t i e v e
method e, het afleiden van het algemeene der wet of
waarheid uit het bijzondere der feiten of verschijnselen.
De „vorm der inductie" die hij wil invoeren is moeilijker
dan men zich voorstelt, en geschiedt geenszins „door eenvoudige optelling" (per enumerationem simplicem), wat hij
een „kinderachtige wijze" van doen vindt. De inductie,
zoo verklaart hij, is de denkwijze, waarbij wetenschap uit
de ondervinding wordt opgemaakt door met oordeel to
onderscheiden, terwijl door uitsluiting en verwerping noodzakelijke besluiten gevormd worden. Daarom moeten de
grondslagen, die hij door de ondervinding legt, steviger zijn
dan waarop men bouwde in de gewone logica of dialectiek 1 ). Tot nu toe ontleenden de dialectici de principes der
wetenschappen uit de wetenschappen zelf en stelden zij de
eerste denkbeelden van den geest boven alles, terwijl zij berustten in de onmiddellijke, goed vastgestelde, informaties der
zinnen. De ware logica evenwel, zoo meent BACO, moet
elke provincie (van het rijk) der wetenschappen binnengaan
met „grooter autoriteit" dan haar „eigen principes" kunnen
geven. Hij wil dat deze principes worden ondermicht, totdat
blijkt dat men er op vertrouwen kan. Het spreekt van
zelf dat hij met de „grootere autoriteit", de ervaring bedoelt, en vooral de met een bewust doel in werking gestelde
ervaring, het „experiment". Het onderzoek der principes
beoogt dan het op den p r o e f stellen van deze. Zoo
wilde hij de wetenschap slechts grondvesten op de proefondervindelijke natuurkennis, en met oordeel de gegevens
der zintuigen onderzoeken.
Wat de informaties der zinnen betreft, wij kunnen
deze op velerlei wijze op hun waarheid onderzoeken. Ten
1 ) Dialectiek en logica gebruikt Baco door elkaar. Men kan zeggen
dat de dialectiek er reeds was v6Or Aristoteles, de logica typisch Aristotelisch is en dat de logica in de classieke Duitsche philosophie (KantHegel) met de dialectiek overeenkomt. Logica en dialectiek verhouden
zich als verstand en rede. Hierover later meer.
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aanzien van de onbetrouwbaarheid der zintuigen komt hij
op tegen het beginsel dat de zinnelijkheid de maat der
dingen zou zijn. Veel waarde is toe te kennen aan de
onmiddellijke en zuivere perceptie der zinnen, die de proeven
moeten beoordeelen, terwiji de proeven de natuur als 't ware
onderzoeken en ten oordeel brengen. Wij wenschen de dingen
te zien in het licht der n a t u u r. Denkt BACO ook aan
het licht der r e d e dat in de natuur schijnt en waarin de
ware beelden der natuur verschijnen ? Vooreerst zal hij, opdat
de 'ware beelden' later te zuiverder zullen uitkomen, de
'drogbeelden', de „Idola", aantoonen, die de menschelijke
geest zelf schept. Dit zal hij in zijn „Vermeerdering der Wetenschap" en vooral in zijn „Nieuw Organon" uitvoeriger doen,
In de „Distributie" van zijn werk wijst hij er voorloopig op.
Hier noemt hij verder het derde deel zijner werken, waarin
hij zegt den weg te zullen opgaan, dien hij aanwees. Doch
hij heeft daarin niets anders gedaan dan het beschrijven
zonder meer van de verschijnselen die de wereld aan de
onderzoekende zintuigen aanbiedt, doch deze „Phnomena
universi" konden zoo onder zijn handen geen philosophie
worden. Eveneens geeft de vOOrspiegeling der verdere werken
(die BACO niet zou schrijven) geen aanleiding zijn philosophisch stelsel daarmee in een beter licht te zien.
Dat BACO een beginner der nieuwere wetenschap, geen
voltooier, dat hij een gr on dl egger en geen bouwmeester van
het bouwwerk der Philosophie was, heeft hij zelf wel beseft.
Het zesde en laatste deel van de ,,Instauratio magna" zou
de eigenlijke philosophie geven, die „voortvloeit uit het ware,
zuivere en nauwkeurige onderzoek" tot hiertoe gedaan, —
maar hare vervolmaking gaat zijn begaafdheid en hoop te
boven, zoo verklaart hij zelf. Doch hij „zal haren grondslag
leggen" en de 'bovenbouw' aan het nageslacht ter voltooiing
overlaten (Nov. org . I. 116).
,.Wij leggen de fundamenten der wetenschappen" „steviger
en dieper in den grond" „dan men tot nu toe deed", zoo
had hij ook reeds in een inleiding, de verdeeling van zijn
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werk betreffende (Distributio operis) verklaard. Hij kon het
niet dikwijls genoeg herhalen, dat hij de „grondslagen" der
nieuwere wetenschap legde en dat zijn werk de „vernieuwing"
of wederoprichting der wetenschap beteekende, althans het
begin daarvan vormde. Hij is „den rechten weg" opgegaan,
hij is op dien weg wat „gevorderd", hij, die toch „vergeleken met zijn tijdgenooten zeer in beslag genomen
werd voor publieke werkzaamheden", bovendien „geen sterke
gezondheid" genoot, „hetgeen groot tijdverlies beteekent",
laten degenen, „die (aan hun kracht) twijfelen", dan op
hem letten, en bedenken wat de doelmatige vereeniging en
verdeeling van het werk voor de vooruitgang beteekenen zal
(Nov. org. I. 113). Hij is met zichzelf tevreden, omdat hij
althans aan „het groote werk" een „begin" heeft gemaakt.
(Nov. org. I. 116).
Een algemeen stelsel van wetenschappen heeft hij zich als
een ideaal bouwwerk voorgesteld, dat men in de toekomst
zou moeten trachten op te bouwen. Zelf ging hij ten aanzien van de wetenschappen zijner eeuw, meer te werk als
een dagbladredacteur die het vermeldingswaardige van een
enkelen dag rangschikt, indeelt en onder hoofden brengt,
of zooals men wel bepaalde jaarboeken samenstelt. BACO'S
werk is in zekeren zin dan ook het eeuwboek der wetenschap.
Daarbij heeft de samensteller dan de hoogere bedoeling
gehad te doen uitkomen wat blijvende waarde had en vooral
aan te wijzen hoe de wetenschap vooruit kon komen.
Hij onderscheidt een goddelijke en menschelijke kennis,
zonder echter de grenzen scherp in 't oog te houden. Meestal past
hij de driedeeling toe. Zoo verdeelt hij al dadelijk in 't
algemeen de (menschelijke) wetenschappen in Historie, Poezie
en Philosophie, volgens de drie geestelijke vermogens: geheugen, verbeelding en rede (De augm. II. i). — Wij kunnen
niet de geheele indeeling nagaan, die ook slechts historische
waarde heeft, en wijzen slechts op enkele belangrijke of
althans merkwaardige. Als hij de Historie verdeelt in de
natuurlijke en menschelijke (of civiele), onderverdeelt hij
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de eerste in de verhalende en de inductieve, en het spreekt
van zelf dat hij meent dat aan de laatste behoefte is,
daar hij steeds zijn doel in 't oog houdt : met de inductie
de philosophie op te bouwen (De augm. I. 3).
Een algemeene verdeeling is ook die in Theologie en
Philosophic, waarbij de laatste onderverdeeld wordt in de
kennis van God, van de natuur en van den mensch. In de
natuurphilosophie onderscheidt hij een bespiegelende (of theo
retische) en practische, waarvan hij de bespiegelende (speculatieve) weer zich laat vertakken in physica en metaphysica.
Wij merken terloops op, dat deze verdeeling werkelijk scherpzinnig bedacht is, vooral als hij verder wijst op het verschil
dat de physica de studie beoogt der werkelijke (of werkzame) oorzaken en der stof, terwij1 de metaphysica tot doel
heeft de eindoorzaken en den vorm. (De augm. III. 4). —
„Met recht wordt beweerd dat de waarheid te weten beteekent
de oorzaken te erkennen ; en niet ten onrechte worden ook
vier oorzaken aangegeven : de stof, de vorm, de werkende
en de eind-oorzaak" (Nov. org . II. 2). Het doel der philosophic
acht hij het onderzoek naar de oorzaken en het in werking
stellen der natuurkrachten. Hij onderscheidt formeele oorzaken en eind-oorzaken, en bovendien stoffelijke en werkende
oorzaken. Het onderzoek van de laatste behoort tot de
physica, van de eerste tot de metaphysica. In zijn nieuw
Organon zal hij dan de metaphysische gronden verklaren.
Daarbij noemt hij het opsporen der eindoorzaken waardeloos,
temeer omdat dit de wetenschappen bederft. Het is hem
vOOr alles te doen om de werkende oorzaken, de „causx
efficientes" (Nov. org . II. 2, De augm. III. 4).
Daarnaast zal hij ook het onderzoek der „formeele oorzaken" aanprijzen. Hij stelt zich bepaalde vormen der dingen
voor, al kan hij zichzelf en ons niet duidelijk maken wat hij
precies bedoelt. Heeft hij daarbij gedacht aan de natuurwetten ? Deze vormen zijn onveranderlijk en eeuwig. Zij zijn
de eenheid in de verscheidenheid der natuurverschijnselen.
Zij vormen den grondslag van de wetenschap. Alle onderzoek
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is er op gegrond. „Wie de vormen kent, begrijpt de eenheid
der natuur in de meest ongelijksoortig schijnende stof"
(Nov. org. I. 51, II. 2, II. 3).
Merkwaardig is de verdeeling van de practische natuurphilosophie in een rnechanische en . . . magische. Hij stelt dan
de parallel: mechanica-physica en magia-methaphysica. Men
bedenke evenwel dat de magie door hem opgevat wordt in
haar ,,oude en eerbiedwaardige beteekenis", niet, zooals hij
verklaart, volgens de kinderachtige en bijgeloovige overlevering, maar als een techniek orn verborgen krachten der
Natuur op te wekken en in werking te brengen om zoo
achter haar wezen te komen. Hij vat deze 'wetenschappelijke magie' dus op als een hoogere vorm van experimenteele physica, waarbij hij toch aan geheimzinnige krachten
denkt (De augm. III. 5).
Hij sluit zich aan bij de algemeene opvatting omtrent
het onderscheid van ziel en lichaam, als hij de menschelijke
philosophie verdeelt in de leer der ziel en van het lichaam.
De augm. IV. I). De wetenschap van het menschelijk lichaam
verdeelt hij dan weer in een medische, cosmetische, athletische
en voluptarische techniek, waarbij de laatste de verhooging
en verfijning van het levensgenot bedoelt, hetgeen TACITUS
„eruditum luxum" (Ann. XVI. 18) noemt. In de medische
wetenschap onderscheidt hij de technieken tot behoud der
gezondheid, de genezing der ziekten en de verlenging van
het Leven (De augm. IV. I I). Met blijkbare voorliefde schonk
BACO dikwijls zijn aandacht aan deze afdeeling der wetenschap, overigens niet te verwonderen bij een man van de
wereld, die het oog had op een „harmonie tusschen de
genoegens van den geest en het lichaam" (De augm. VII. 3).
Meer tot de zuivere philosophie behooren zijn beschouwingen
in het 5e boek van „De augmentis" over de „faculteiten
van den menschelijken geest", welke hij verdeelt in logica
en ethica. Nemen wij aan dat hij met het vorige in hoofdzaak zijn natuurleer gegeven heeft, die althans in 't midden
van zijn aandacht stond, zooals ook bij zijne indeeling der
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bijzondere wetenschappen uitkwam, dan kunnen wij bier de
classieke verdeeling (logica, physica, ethica) nog eenigszins
herkennen. De logica wordt weer verdeeld in de kunsten
om (nieuwe kennis) uit te vinden (artes inveniendi), te oordeelen, te behouden en over te leveren (n.l. aan het nageslacht) (De augm. V. 1. p. 261, 264).
Hier zijn wij aangekomen bij het middelpunt van BACO's
werkzaamheid in zuiver philosophisch opzicht : waar hij zijn
nieuwe methode, zijn novum organum, aanwent als het eenige
ware werktuig der rede om de natuur te onderzoeken en
wetenschap op te bouwen. Zijn nieuwe methode dient .om
uit de ervaring de waarheid, die in alle wetenschappen gelden
zal, op te maken. Daarbij komt de tweede geestelijke faculteit
te pas : het oordeelen. En als hij dan het oordeel verdeelt
in het oordeel „per inductionem" en dat „per syllogismum"
is het slechts om de inductieve methode, die hij kiest, in
een gunstig licht te plaatsen, en de syllogistiek geheel te
verwerpen 1). De syllogistiek, de leer der sluitrede, d. i. de
leer om uit onderstellingen een redelijk besluit te trekken,
vereenzelvigt hij met de deductieve methode (De augm. V.
4), de denkwijze waarbij men door herleiding uit algemeen
aangenomen waarheden (axioma's, grondstellingen) iets, n.l.
het te bewijzen onbekende, tracht te bewijzen. De deductie
werd in de Scholastiek veelvuldig toegepast en daarom kon
BACO, die een der heftigste bestrijders der Scholastieke redeneering was, die hij niets meer dan „woordenwijsheid"
achtte, haar gelijkstellen met de syllogistiek. Hij zag er niets
meer in dan een weefsel van s c h ij n b e w ij z e n, door het verstand gesponnen uit abstracties, die men voor realiteiten
aanzag. Met het woord Syllogistiek is echter niets kwaads
gezegd, al meende de voorstander der ervaringswetenschap
in dat woord juist alle kwaads te hebben samengevat van
de redeneeringen en bewijsvoeringen volgens de oude
schoolsche logica. Zoo gaf de voorstander der inductie een
1)
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Vgl. Aristoteles (in deze uitg.) p. 23 v., 38 (167 v., 182).
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ongunstige beteekenis aan de deductie ;
wij zullen later
zien dat beide denkwijzen in de cede liggen.
De Scholastieke bewijsvoering was een vorm van begrippen
vormen, oordeelen en besluiten, waarvoor men naar willekeur — want ook de tráditie en de eischen der leer zijn
willekeurig — den inhoud koos. Terecht keerde)3Aco zich, ten
opzichte der Scholastische natuurleer, tegen de anticipaties der
natuur, waarbij men van algemeen aangenomen abstracties
uitging om wat men verlangde 'waar te maken', en b.v. met
bijbelteksten bewijzen kon wat men maar wilde.
BACO had een scherp oog voor de redeneerfouten van wat
hij in 't algemeen de „syllogistiek" noemde. Met een klaarblijkelijk welgevallen rafelt hij verschillende sophismen uit
elkaar, toont het onware van vele syllogistische bewijzen en
verklaringen aan, en wijst op de „inbeeldingen" of „drogbeelden" (Idola), waardoor de zuiverheid van het oordeel
wordt vertroebeld. (De augm. V. 4, Nov. org . I. 38 v.v.).
Hoeveel wijsgeeren hebben al niet gezegd dat de zintuigen
bedriegelijk zijn, dat de zinnelijke waarnemingen niet altijd een
getrouw beeld van de werkelijkheid geven. En toch moet de
ervaringsw etenschap staat kunnen maken op de ery aring,
zich gronden op de empirie, die ons slechts door de zintuigen gegeven is 1 ). De zintuigen geven ons een zinnelijk
beeld der wereld. Het komt er dan ook volgens BACO geheel
op aan die ervaring te zuiveren van allerlei dwalingen,
inbeeldingen of drogbeelden, deze noemt hij de „Idola" 2
Deze 'drogbeelden' vergelijkt hij met de 'drogredenen', de
verkeerde syllogismen, der oude redeleer (Nov. org . I. 38
v.v.). „De idolen of valsche voorstellingen (notiones falsx),
met welke het menschelijk verstand reeds behept is, en die
er vast aan verkleefd zijn, nemen des menschen gedachten
).

1) Vgl. ARISTOTELES (in deze uitgave) p. 36 v.v. (18o v.v.).
2) Het Lat. idolum (van het Gr. eidolon), dat BACO gebruikt, beteekent zoowel schim (van afgestorvenen) (vgl. PLATO Pol. IX. 586c)
als afgodsbeeld. BACO bedoelt een valsche voorstelling, waanidee, inbeelding of drogbeeld; het een zoowel als het ander.
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niet alleen zoozeer in dat zij moeilijk toegankelijk zijn, maar
ook als toegang verkregen is nog tegenstreven en ons in de
vernieuwing der wetenschappen (instauratio scientiarum)
hinderen" . . . (Nov. org . I. 38).
De wederopbouw der wetenschappen is het groote doel
van BACO, de vernieuwing harer g r o n d s 1 a g e n in de
eerste plaats. Het opzoeken en wegruimen der valsche voorstellingen acht hij daarvoor van 't hoogste belang. „Vier
soorten van Idolen nemen de menschelijke ziel in" : „Idola
Tribus", ,,Idola Specus", „Idola Fori" en „Idola Theatri"
(Nov. org. 39, vgl. De augur. 4).
De „Idola Tribus" zijn de valsche voorstellingen van den
mensch in 't algemeen, van het menschelijk geslacht. Zij,
zijn de drogbeelden „gegrond in de menschelijke natuur
zelf, behoorende tot de stain of het ras des menschen".
„Want er is valschelijk beweerd dat de menschelijke zin de
maat der dingen is 1) ; integendeel, alle g e w a a r w o rd i n g e n, zoowel van de zinnen als van de ziel, k o men
overeen met den mensch en niet met het
h e e 1 a 1". „Omnes perceptiones sunt ex analogia hominis,
non ex analogia universi" (Nov. org . I. 41), — in dezen zin,
weergegeven in de gespatieerd gedrukte woorden, ligt de
beteekenis van BACO's leer betreffende de zinnenwereld 2 ) :
de erkenning van de ontoereikendheid van het sensualisme,
en ook in meer omvattenden zin, van het subjectivisme. Zoo
bestrijdt hij de m e n s c h e l ij k e v or m, die alle wetenschap
vroeger had aangenomen, terwiji hij zijn objectieve wetenschap stelt tegen alle anthropomorphisme. Zinspelende op
een woord van den Sophist PROTAGORAS stelt hij het tegendeel van diens subjectivisme op, wijzende op de onbetrouwBACO zinspeelt op het gezegde van den Sophist PROTAGORAS, dat
„de mensch de maat aller dingen" is. Zie „Socrates" in deze uitgave
p. 14 v. (62 v.).
2 ) Omdat men dikwijls BACO behalve als empirist ook als sensualist
beschouwt, in verband met de latere Engelsche philosophie, die door de
woorden sensualisme en empirie gekenmerkt is, wordt door mij op deze
voor hem merkwaardige woorden gewezen
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baarheid van het zinnelijk wereldbeeld. Het beeld der zinnen
is nog niet de wereld zelf. Het beeld gelijkt op den mensch;
niet op de wereld. —
Of BACO ten opzichte van PROTAGORAS hier weer niet
in een andere eenzijdigheid vervalt ? Zeker ; want „analogie"
tusschen den menschelijken geest en de wereld erkent
overigens de 'ervaringswijsgeer', die BACO is, wel degelijk,
en zelfs zal hij gaarne zinspelen op de vergelijking van
de wereld in 't klein en de wereld in 't groot. Daarbij
waarschuwt hij echter bij herhaling er tegen de groote
wereld te zoeken in de kleine. De mikrokosmos spiegelt den
makrokosmos. Evenwel wil BACO in zijn critiek op het
zinnelijk wereldbeeld, als zoodanig een eerste kenniscritiek,
als hij de Idolen op 't oog heeft, van dat 'spiegelbeeld'
alle mogelijke kwaads zeggen : „de menschelijke ziel is als
een oneffen spiegel voor de lichtstralen der dingen, die haar
eigen hoedanigheid vermengt met de natuur der dingen en
deze vervormt en bederft" (Nov. org . 41).
De derde soort, de „Idola Specus", kunnen wij de
'grot - illuzies noemen, daar BACO zinspeelt op de bekende
gelijkenis van PLATO (Pol. 514): De mensch geplaatst
in een donker hol, met den rug gekeerd naar een opening,
waardoor het licht valt, dat van de dingen der hoogere
wereld schaduwbeelden werpt op den wand voor hem,
daarmee te kennen gevend dat de mensch niet de
dingen in hun ware wezen, maar slechts in hun schijn of
afschaduwing waarneemt. Deze grot-illuzies zijn de drogbeelden van den individueelen mensch, met zijn aanleg en
plaats in het algemeene leven. BACO wil met het aanwijzen
der drogbeelden van de grot of het hol, waarin de mensch
geplaatst is — PLATO had in het bOvenzinnelijke gebied zich
de bovenwereldsche ware „ideeen" gedacht niet de
z i n n e l ij k e b e p e r k t h e i d van den mensch in 't algemeen
aantoonen, maar het z i n s b e d r o g waaraan de afzonderlijke
menschen door hun persoonlijke gesteldheid onderhevig zijn.
Het beeld, dat hij aan PLATO ontleende, heeft hij dus niet
'
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goed begrepen, daar de schepper der ideeenleer met zijn
allegorie de beperktheid der kennis, die de mensch-in-'talgemeen aan de zinnen ontleent, wilde aantoonen, en geenszins het b e d r i e g e 1 ij k e der zinnebeelden van de bijzondere
menschen naar aanleg en omstandigheid. De „afschaduwingen",
die PLATO bedoelde, zijn ten minste werkelijke beelden —
in zijn grotleven door den mensch waargenomen, — dus ware
verschijnselen de „idola Specus", die BACO op het oog had, zijn
drogbeelden, zinsbegoochelingen, waaraan deze of gene mensch
onderhevig is. BACO zelf dacht veel in beelden, philosopheerde
meest in beeldspraak — zooals hij blijkbaar gaarne en met
speelsch vernuft deed, en waarom zijn werk ook aangenaam
leesbaar en geenszins moeilijk is —, doch hij heeft de beeldspraak van PLATO misverstaan (vgl. Nov. org . 42 en De
augm. V. c. 4 met Plato's Pol. 514).
De derde soort, de „Idola Fori", zijn de drogbeelden of
waanvoorstellingen der markt, waarmee BACO bedoelt de
dwalingen die ontstaan door „het verkeer der menschen
onderling". Zij worden vooral overgebracht door de taal.
Er ontstaat door slechte en ongeschikte woordvormen een
wonderlijke verwarring, waarbij men elkaar onophoudelijk
misverstaat, en waardoor een onnoemelijk aantal twistgesprekken zijn ontstaan, die eer verwarrend dan verhelderend
hebben gewerkt (Nov. org . 43).
De vierde soort, de „Idola Theatri", de illuzies van het
tooneel, nemen een belangrijke plaats in het verbeeldingsleven der menschen in. Bedoeld zijn de verschillende dogma's
en axioma's der wetenschappen en der philosophische leeren,
al de ficties en illuzies door het ten tooneele voeren het
tooneel is de geheele beschaafde wereld en de handeling de
beschavingsgeschiedenis — van telkens nieuwe systemen en
theorieen. De verschillende soorten van scholen zou BACO
willen bespreken „om het menschelijk verstand daarvan
(de „Idola Theatri") to vrijwaren" (Nov. org . 44).
Daarom bestrijdt hij heftig de slechts 'schoolsche' wijsheid
der Scholastiek, een 'woordenwijsheid' in den meest ongun27

28
stigen zin, zoo meent hij. Hij komt met kracht op tegen
de heerschappij van het gezag in alle wetenschappen en hij
staat sterk het vrije onderzoek der werkelijkheid voor. Men
late alle geloof aan 'autoriteiten' in de wetenschap varen
en onderzoeke zelf, hebbe slechts vertrouwen in het vrije
onderzoek der natuur, onbevangen staande tegenover de verschijnselen. Zoo komt BACO'S beteekenis als empirist aan
't licht.
Hij steit zich niet tevreden met het eenvoudig „waarnemen' der natuurverschijnselen. Hij verlangt het open en
blootleggen der werkelijkheid, de autopsie der natuur, waarbij
de „waarneming" door „stelselmatig onderzoek" worde uitgebreid. Men trachte door doelinatig onderzoek, door het
bedenken en nemen van „proeven", de kennis te „vermeerderen" (Nov. org . 82).
Het „experiment" biede de behulpzame hand, waar de
natuur, aan zichzelve overgelaten, ontoereikend is. Zoo ontstaat een rijkere ervaring dan de eenvoudige waarneming
der verschijnselen verstrekt. Het spreekt van zelf dat dit
theoretische beginsel in verloop van tijd eerst groeien zal.
BACO zelf heeft zijn geniaal apergu nauwelijks in toepassing
gezien, waardoor eerst het ware inzicht zou verkregen zijn :
als n.l. theorie en practijk elkaar in de hand konden werken,
de eene de andere verbeterende en vervolmakende.
Het gaat toch niet aan, in het licht van onzen tijd, op BACO's
nog onbeholpen „experiment", zoowel in theoretisch als practisch opzicht, minachtend neer te zien, en hem te verwijten
dat hem het diepere inzicht in het wezen van het experiment
ontbrak. Hij heeft het inzicht gehad, hij heeft met zijn
ietwat speelsch vernuft, spelende ook met citaten uit nude
schrijvers, ijdel op zijn belezenheid, deze als schoone
vondsten laten opblinken uit zijn toch al kleurigen stijl, —
hij heeft dus, niettegenstaande ook bij hem 'woordenwijsheid' overheerscht, toch het in de practijk der natuurwetenschap zoo belangrijke begrip van het experiment
gehad : de doelmatige proefneming op de natuur om daar28
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door de kennis te „verzuiveren" en te „vermeerderen". Hij
onderscheidt scherp van elkaar de ondervinding die ontstaat
als de natuur aan zichzelf wordt overgelaten, waarbij het
„toeval" heerscht, van de ondervinding die „gezocht" wordt,
waarbij de „proef" (experimentum) zich doet Belden. Dit
'zoeken' wordt dan een waarlijk 'onderzoeken' der werkelijkheid.
BACO vergelijkt dan het zoeken in den blinde met het
stelselmatig onderzoek der wetenschap, waarbij men een
open oog heeft voor het nieuwe dat de natuur daarbij aan
den dag brengt. Men neme ‘proeven' om de 'ondervinding'
wetenschappelijk te verzekeren. De nieuwe wetenschap zij
'proefondervindelijk'. Misprees hij het in de oude logica dat
zij niets nieuws voortbracht (Nov. org . I. I I.), in de jonge
natuurwetenschap, die hij under zijn oogen ziet opleven, zal
hij het prijzen dat zij het nieuwe op overstelpende wijze
voortbrengt.
Men moet niet blindelings zoeken, men moet doelmatig
onderzoeken, of zooals BACO het in de volgende vergelijking
zegt : niet „tasten in het donker", „in den nacht al
het mogelijke beproevende den rechten weg te vinden,
terwijl het beter en voorzichtiger zou zijn te wachten
tot het dag wordt, of wel een licht aan te steken en dan
op weg te gaan". ,,Daarentegen" zoo vervolgt hij, „is de
ware regel der ondervinding eerst een licht aan te steken,
om dan in dat licht den weg te zien, beginnende met een
ordelijke en regelmatige, niet met een averechtsche of op
een dwaalspoor-voerende ondervinding, en daaruit axioma's
afleidende en uit deze axioma's weer nieuwe experimenten"
(Nov. org. I. 82).
Men gaat te ver als men BACO verwijt niet te hebben
uitgevoerd wat hij als het eenig noodige aanprees: de practische toepassing zijner theorie. Hij hield zich niet op met
bijzondere proeven, doch bled in het algemeene der theorie.
Daarvoor was hij dan ook p hilo so o f. Hij had het ware inzicht
in het beschavingstijdperk, dat voor hem lag en waarop hij
het licht zijns geestes deed schijnen. Hij begaf zich niet
29
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zelf in het veld van onderzoek der bijzondere wetenschappen,
en nam hij al de houding daarvan aan, dan was het om uit
al het bijzondere dat hij waarnam en geduldig opteekende, later
het algemeene of te leiden. Men moest trachten de algemeenheden uit de bijzondere feiten samen te lezen, om van die algemeenheden weer op te klimmen tot h6cigere algemeenheden
en aldus eindelijk te komen tot het Algemeenste, dat als
Axioma boven alles geldt. Deze nieuwe methode — de weg dien
hij zooeven aanwees — is de i n d u c t i e, wier richting tegengesteld is aan de oude deductieve methode, waarmee men
het bijzondere, dat men bewijzen wilde, afleidde uit het algemeene, dat als axioma gold. In zijn eenzijdige denkwijze wilde
de schrijver van het ,,Novum organum", de vernieuwer der wetenschappen, niets van de deductie, de „syllogistiek", meer weten.
Wat is ten slotte de philosophische waarde van BACO'S
„inductie" en hoe is in 't algemeen te denken over de
geldigheid daarvan ? BACO'S voorkeur voor de inductieve
methode was even groot als zijn afkeer van de deductieve,
door hem de „syllogistische" genoemd (Distrib. Oper., pass.)
in de „gewone logica" gebruikelijk. Hij maakte het zich
echter in zijn critiek al te gemakkelijk. Hij verwierp de
syllogistische methode als te „verward", de natuur de
gelegenheid gevende „uit onze handen te ontsnappen". De
bron van alle dwaling acht hij het „syllogisme", dat bestaat
uit vooronderstellingen (propositiones), vooropstellingen van
„woorden", en : „woorden zijn slechts de teekenen en zinnebeelden van dingen" (Ibid. p. 4).
De i n d u c t i e, het voortgaan van het bijzondere tot het
algemeene, zoowel als de deduct i e, het voortgaan van het
algemeene tot het bijzondere, beide stellen denkwijzen voor die
met vooronderstellingen werken, en de w o or den in den
eenen zin hebben geen andere beteekenis dan die in den
anderen zin. Dat veel woorden namen van dingen zijn moge
toegegeven worden ; doch het gaat in de philosophie meer
om begrippen, om algemeene denkbaarheden, en
minder om bijzondere dingen en hunne namen.
30
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Niemand beter dan BACO echter zag in dat het om het
'algemeene' der waarheid gaat, hij die met zijn inductie
van het bijzondere tot het algemeene geleidelijk komen
Wilde, — alleen zag hij het voorbij in zijn eenzijdige
critiek op de syllogistiek. Als nu de eerste beginselen, die
den grondslag van elk philosophisch stelsel vormen, overhaast geabstratreerd worden van de dingen, en vaag en
onduidelijk bepaald en begrensd worden, dan moet dat alles,
dat zoo slecht opgebouwd is, in elkaar vallen. „Daarom verwerpen wij het syllogisme", zegt hij. — Neen BACO critizeert
eigenlijk geenszins de deductieve methode en nog minder
de syllogistiek, doch slechts het slechte gebruik eener
methode, die hij de zijne noemt : de inductieve. „Want in
plaats van onmiddellijk van de zinnen en bijzonderheden
naar de hoogste algemeenheden te vliegen" (ad maxime
generalia advoletur), als de vastgestelde „polen", waartoe de
redeneeringen terugkeeren, eene methode die hij wel geschikt
acht om te „disputeeren", maar waarmee men niet doordringt in de Natuur, — in plaats van deze „overhaaste"
vlucht klimmen wij geleidelijk op vooronderstellingen trapsgewijze (gradatim) omhoog en komen ten laatste bij de
algemeenste axioma's. Deze zijn niet denkbeeldig, maar „ware
Algemeenheden" (vere Generalissima). Het komt er dus
op aan van het b ij z o n d e r e (feit) te komen tot het a I g em e e n e (ware) of omgekeerd. Het eerste, is inductie, het
omgekeerde deductie. Hij laakt het in de vroegere denkers
dat zij van de feiten te overhaast vlogen naar de hoogste
algemeenheden. Hij meent zoodoende ook de „syllogistiek"
te kunnen veroordeelen, waarbij de deductie de hoofdrol
speelt. (Ibid. 4 v.v.).
BACO heeft evenwel niet goed begrepen dat inductie en
deductie twee eenzijdige tegengestelde methoden zijn, die
elkaar over en weer vooronderstellen. Zijn critiek op de
deductie en in 't algemeen op de syllogistiek berust op een
verkeerd begrip van beide. De syllogistiek, de geheele middeleeuwsche Scholastische bewijsvoering door oordeelen en sluit31
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redenen, zelfs de oude schoolsche Logica als zoodanig, zij
mogen zelf niet vooruitgegaan zijn en ook de bijzondere
wetenschappen en de algemeene wetenschap der Philosophie
niet vooruit hebben gebracht 1 ), en zich in zichzelf, in abstracties
van weinig waarde en geringe beteekenis, hebben opgesloten,
buiten alle verkeer met de werkelijkheid, zij hebben desniettemin tot een discipline en een systematizeering van de verstandsfactoren gevoerd, die ver de critiek overtreffen, welke
BACO er op heeft geleverd. Hij heeft wat hij beoordeelde
niet met zijn geest omvaamt en niet in zijn kern begrepen.
Hij heeft het oude gebouw der Logica niet afgebroken,
daar het reeds in bouwval voor hem stond. De syllogistiek
had niets nieuws aan de wetenschap geleverd. Zij had alle vertrouwen verloren. En toch was wat nog overeind stond beter
dan men uit BACO's critiek zou opmaken. De beteekenis van
het werk van den ‘vernieuwer der wetenschap' ligt ook niet
zoozeer in zijn critiek op het oude, m. a. w. in het 'afbreken',
als wel in het leggen van de grondslagen der nieuwere
natuurwetenschap en wijsbegeerte, en in zijn 'opbouwen'.
Zijn „Instauratio magna", zijn groote vernieuwing of wederopbouw der Wetenschap, is althans een machtige poging
om nieuwe grondslagen te leggen en het gebouw op te
trekken, dat na de duistere Middeleeuwen, in het aanbreken
van den nieuweren tijd, staan zal in het licht der zuivere
Rede. Zijn daad is niet de vernietiging der deductieve
methode geweest, maar de vernieuwing der inductieve methode.
Beide methodes zijn echter eeuwige denkwijzen, en het is
even dwaas het voor te stellen dat de in d u c t i e voor
BACO niet bestond en toegepast werd als te beweren dat de
d e d u c t i e na BACO geen geldige en bruikbare denkwijze
zou zijn. De waarheid is dat beide methodes elkaar vooronderstellen, onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn, in
het denken liggende als twee tegengestelde in elkaar loopende
denkrichtingen van het bijzondere naar het algemeene en
1
KANT. Kr. d. r. V. Vorrede IIe Aufl. „Merkwiirdig ist an ihr (die
Logik), dass sie bis jetzt keinen Schritt vorwarts hat thun kiinnen". Vgl. p. 8.
)
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omgekeerd. De waarheid is de eenheid der twee methodes.
De waarheid is niet eenzijdig. Zij is vooreerst dubbelzijdig,
voorts veelzijdig en ten slotte alzijdig. BACO heeft niet ingezien dat beide wegen begaanbaar zijn, en dat zij beide i n
de rede liggen.
Hij wilde die oude methode voor de rede 'onbegaanbaar'
maken. Deze leidt toch, zooals hij in de aankondiging der
„Instauratio magna", in 't bijzonder van het „Novum organum",
al dadelijk meedeelt, „al lijkt hij eerst gemakkelijk begaanbaar en dalend", naar „woestijnen en afgronden" terwijl de
weg die hij aanwijst, al lijkt die „in 't begin steil en moeilijk,
eindigt in een open ruimte" (definat in apertum). (Vgl.
Nov. org. I. 82).
Deze „twee wegen", zegt hij, zijn te vergelijken met de twee
„denkwijzen". Wij zien dat het zijn 'de weg naar beneden'
(deductie) en 'de weg naar boven' (inductie). Eenzijdig ging
de voorganger van den nieuwen tijd den nieuwen weg naar
boven, — denkende den ouden weg naar beneden of te sluiten.
Hij ging den weg, die in het begin steil en moeilijk is, maar
die eindigt 'in den open dag'. Zoo kondigt hij het aan in
het voorbericht van zijn werk. En zoo zal hij het in 't midden
van zijn werk nog eens in bijna denzelfden zin doen. Daar
heeft hij het hulpmiddel aan de hand gedaan, om door de
moeilijkheden been te komen, het „experiment", om proefondervindelijk langs dien moeilijken, dock zekeren, weg op
te klimmen van de feiten tot de algemeenheden, om eindelijk te komen „in den open dag der axioma's" (ad aperta
axiomatum) (Nov. org . I. 8 2).
Het is waar dat BACO in het tweede boek van zijn nieuw
Organon zijn methode nog met al te veel syllogistische
redewendingen omslingerde, hij die juist de Scholastiek zoo
fel bestreden had en Naar 'woordenwijsheid' niet genoeg
kon Konen. Het is ook waar dat hij, terwij1 hij het gaandeweg opklimmen van de feiten tot de algemeenheden en
verder tot de algemeenste axioma's, als de eeilige methode
aanwees, toch uit de axioma's weer omgekeerd de natuur33
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verschijnselen verklaarde, en zoo dus als 't ware den weg,
dien hij stap voor stap klimmend gegaan was, bliksemsnel
weer afdaalde. Beide mag men hem evenwel niet tot een
verwijt maken. Hij deed dan wat men als philosoof, als denker,
niet laten kan. De philosoof, ook hij die in het begin van
den nieuwen tijd zich keerde tegen de Scholastiek en haar
syllogistische bewijsvoering, bleek zelf in zich te hebben wat
hij meende te kunnen verloochenen. De denker die de deductieve methode afwees, meenende eenzijdig te kunnen redeneeren, bleek de andere richting in zijn denken niet te
kunnen verloochenen, — en wel uit den aard der zaak, of
liever uit de natuur van het redelijke denken zelf ; zoodat
ook hier de (ware) natuur sterker bleek dan de (valsche)
leer. Zoo vragen wij ons ten laatste of of de twee denkwijzen
niet dezelfde, niet 'identiek', zijn ; of de richtingen niet in
elkaar uitkomen ; of de twee wegen niet een weg vormen.
De voorstander der inductieve methode stelde het wel zoo
voor dat de weg naar beneden naar den afgrond voert en
dat de zijne omhoog leidt tot een open plein ; doch deze
voorstelling is onjuist. De inductieve methode klimt van het
bijzondere op tot het algemeene, de deductieve methode
daalt van het algemeene naar het bijzondere. Het bijzondere
is het fejt, het algemeene in hoogste instantie het axioma
(grondstelling, vooronderstelling, algemeene waarheid, wet,
regel, axioma, definitie). Neemt men met BACO het uitgangspunt in het feitelijke, dan volgt men de inductieve methode,
opklimmende tot een algemeene waarheid. Neemt men echter
een erkende waarheid als axioma aan, om van daar uit b.v. een
natuurverschijnsel te verklaren, dan volgt men de deductieve
methode, gaande van het algemeene naar het bijzondere.
Doch hij wil geen „anticipaties der natuur". Hij wil de natuur
verklaren of uitleggen (Nov. org. I. 27-34).
Bij de eene zoowel als bij de andere methode wordt het
onbekende verklaard uit het bekende. Volgens zijn methode,
zoo meent de empirist BACO, gaat men uit van de ervaring,
van de feiten, om de waarheid te zoeken. De feiten vormen
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dus het bekende, en het doel is om daarmee de nog onbekende waarheid (wet) te vinden, — welke dan omgekeerd
weer de feiten verklaart. Dit is dan de ars inveniendi,
een kunst die de oude redeneerkunst in het vinden van
waarheden, zooals b.v. de natuurwetten, ver overtreft. De
logica bleek niet geschikt om waarheid te vinden, d. i.
wetenschap te vormen.
In de Scholastische syllogistiek ging men uit van erkende
algemeene grondstellingen om tot het bijzondere te komen,
en werd het onbekende en te bewijzene door sluitrede uit
het bekende verklaard of bewezen. Het is evenwel niets
anders dan een waan, zich voor te stellen dat men het
met de inductieve methode stellen kan zonder de sluitrede. Zij is immers geen optelling (enumeratio), die tot
valsche besluiten leidt, doch een oordeelen over en oordeelkundig besluiten trekken uit gegevens der ervaring.
Hij zegt ook zelf dat men door analogie en inductie
komt tot algemeene besluiten (De augm. V. 2). De inductieve methode is zelf een sluitrede of een reeks van sluitredenen. Stelt men b.v. vast dat de bloemen van een groep
planten een zeker aantal bloembladen en meeldraden dragen
en weet men dat die planten tot een bepaalde soort behooren, dan kan men daaruit het besluit trekken, dat die
plantensoort de genoemde eigenschap heeft. Of men nu
tegen dergelijke redeneeringen — zooals altijd — iets kan
aanvoeren, doet niets ter zake, waar alleen de reeds aan
ARISTOTELES welbekende sluitrede te bedenken viel.
Dat de inductieve methode eerst door BACO zou zijn
bedacht, hebben wij reeds als een dwaling gekenschetst. Wij
wijzen er nog in 't bijzonder op dat reeds ARISTOTELES
verklaarde, dat de logische wetenschap „hetzij door sluitrede
(sullogismos), hetzij langs den weg der inductie (epagogee)
ontstaat" (Anal. post. I. I), en dat „de zinnelijke waarneming
ons langs dezen weg (der inductie) het algemeene verschaft" 1).
Zoolang er gedacht is, is er ook volgens inductie gedacht, en
1
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) Vgl. Aristoteles (in deze uitg.) p. 24, 38 (168, 182).
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de afleiding van het algemeene uit het bijzondere was met name
aan ARISTOTELES evenzeer bekend als de herleiding van het
bijzondere uit het algemeene. BACO'S verdienste is het geweest, toen de tijden er gunstig voor waren, eene methode
to hebben toegelicht, die werkelijk de natuurwetenschap en
-philosophie vooruit heeft gebracht, eene methode nochtans,
waarbij men min of meer bewust de sluitrede bleef toepassen, omdat deze nu eenmaal altijd meedoet in alle denken,
eeuwig moment der rede is. Hij verwierp ook niet dien
vorm van redeneeren als zoodanig, doch zooals zij op
'Scholastische' wijze met bepaalde bedoelingen werd toegepast.
BACO kende alleen aan den redevorm der inductie waarde
toe ter verrijking der wetenschap. Hij gaf, en dit is zijn
eeuwige roem, aan dien vorm, niet de oude abstracties,
maar de nieuwe ervaring tot 'inhoud'. Met het zich allerwege ophoopende materiaal kon men nu door de redebesluiten der inductie Wetenschap vormen. De stof der ervaring
werd tot Wetenschap gevormd. In de plaats der syllogistische
abstracties der literatuur stelde de vernieuwer der wetenschappen de concrete feiten der natuur. De gegevens der
natuurwetenschappelijke ondervinding, vermeerderd met die
der meer bepaald proefondervindelijke of experimenteele
natuurleer, werden nu het materiaal voor het groote bouwwerk der moderne natuurphilosophie. Zoo kon een belangrijk
deel der algemeene philosophie gevormd worden.
Wat men sedert ARISTOTELES 'philosophie' heeft genoemd,
en die deze zelfs als de „wetenschap der wetenschappen"
heeft gekenschetst, begreep ook BACO als een „algemeene
wetenschap" (scientia universalis), die de „axioma's" van alle
„bijzondere wetenschappen" bevat (De augm. III. 1, p. 159
4, p. 172). Zoo zagen wij ook (Inleiding) hoe in BACO's
„Philosophia prima" (De aug. III. I. p. 158) een gedachte
van ARISTOTELES terugkeerde.
Dit zijn op zichzelf reeds geniale gedachten voor zijn tijd,
vooral met het oog op zijn geheele streven, dat de wederopbouw der wetenschappen bedoelde. Hij heeft het niet
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bij een groot apergu gelaten want hij heeft metterdaad
getracht het systeem der wetenschappen op te bouwen. Hij
had daarvoor zijn methode, waarmee allereerst de „fundamenten" moesten gelegd worden, steviger en dieper dan ooit
een philosophisch bouwmeester gedaan had. E m p i r i e,
experiment en inductie zijn de factoren, die zijn
werk duurzaam in stand houden, en die vooral de natuurwetenschap der volgende eeuwen te stade zullen komen.
BACO heeft ook bepaald aan de toekomst gedacht en herhaaldelijk de verwachting uitgesproken, dat de wijsbegeerte
het bouwwerk, waarvan hij de fundamenten had gelegd, zou
voltooien. Zijn eerzucht ging ook niet verder dan het bewustzijn slechts den „grondslag" voor de toekomstige wetenschap te hebben gelegd (Distr. op., vgl. Nov. org . I. 116).
Toch heeft de hervormer der wetenschappen met zijn
„Instauratio" ook een philosophisch systeem willen vormen. Hij
gaf echter meer een inventaris der wetenschappen dan een
systeem, terwijl van een 'encyclopeedisch' systeem, een in
zichzelf gesloten stelsel, een kring van begrippen, allerminst
sprake kan zijn. En dat zou ten slotte toch de eisch moeten
zijn van een „scientia universalis", een „philosophia prima",
die de „axioma's der bijzondere wetenschappen in zich vereenigt". Dit heeft hij dan zelf misschien zich vaag als een
ideaal voorgesteld, dat men in de toekomst zou moeten
trachten te verwerkelijken.
BACO heeft aan de Engelsche philosophie de richting aangewezen: de weg door de ervaring heen naar de
w a a r h e i d. Hij is de eerste aanvoerder van het groote leger
der empiristen door de volgende eeuwen. Op het, vaandel
staan drie woorden : empirie, experiment en inductie. Daarmee is dat leger gevoerd tot menige overwinning. BACO's
groote verdienste is met zijn scherpzinnig verstand de
onschatbare waarde te hebben ontdekt van de inductieve
methode in een tijd — het begin der Nieuwe Wijsbegeerte en meteen het begin der Natuurwetenschap toen
daaraan de grootste behoefte was. Hoewel zelf geen
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natuuronderzoeker heeft hij desniettemin met weergalooze
scherpte van blik gezien, dat de toekomstige wetenschap en wijsbegeerte moest uitgaan van het onderzoek der
natuur. Dat hij daarbij gewag gemaakt heeft van een doelbewust natuuronderzoek, na de beteekenis van het „experiment" in het licht gesteld te hebben, zal hem vooral in het
oog van den natuurgeleerde onzer dagen tot eere strekken.
Het is een groot voorrecht van den Nieuwen Tijd de
natuurwetenschap als een onvervreemdbaren schat te bezitten.
Men bedenke dat de Oudheid dien niet bezat wij moeten
niet al te veel waarde hechten aan de natuurleer van ARISTOTELES en zijn school. Door de natuurwetenschap heeft de
Nieuwe Tijd een grooten voorsprong op de Oudheid. Nu is
ook eerst de ware Wijsbegeerte mogelijk geworden.
Wij hebben in de Inleiding laten zien wat in 't algemeen
de beteekenis was van de opleving der wetenschap. Achteraf
kunnen wij beoordeelen welk groot aandeel, in philosophisch
opzicht, BACO daarin heeft gehad. Hij heeft, en vooral dit
is de onvergankelijke beteekenis van zijn werk, aan de
Philosophie een 'inhoud' willen geven : de natuur, of in den
algemeensten zin, de we rk elij kh ei d. In de Middeleeuwen had
de rede, als formeele logica, geen anderen dan abstracten
inhoud gehad, wisselend naar het doel dat men in een uiterlijke redekunst beoogde. In den Nieuwen Tijd zal de rede
de werkelijkheid tot inhoud krijgen. De werkel ij kheid
is onderscheiden van de waarheid, onderscheiden zooals b.v.
inhoud en vorm van elkaar onderscheiden zijn. Zij is er
welbegrepen ook een mee, — zooals inhoud en vorm een
zijn. Zal de rede overeenstemmen met de waarheid en
meteen de werkelijkheid leeren begrijpen, dan zal in haar de
philosophie aan 't woord moeten komen, die den inhoud der
werkelijkheid opvat in den vorm der waarheid, of wel, die
de werkelijkheid in waarheid begrijpt.
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DESCARTES
„Het vrije onderzoek. De toekomst der Philosophic hangt van dit principe af".
„De geest van het Cartesianisme is onsterfelijk".
JuLEs SIMON Oeuvr. d. Desc. Introd. VII, LXII.
„BAco wilde slechts de Mercurius op den weg
zijn, die op zijn post staan blijft en anderen den
weg wijst ; DESCARTES laat ons zien, hoe hij zelf
den weg vindt en voorwaarts schrijdt".
KUNO FISCHER. Gesch. d. n. Phil. I. 274.

Inleiding. Het kenmerk van den nieuwen tijd is het
vertrouwen op de macht der menschelijke rede. De rede zal
het ware inzicht openen op de natuur en in de helderheid
van haar eigen licht die natuur leeren kennen en daarin
zichzelf herkennen. Als DESCARTES, wel de vader der nieuwere
philosophie genoemd, spreekt van het „n a t u u r 1 ij k e licht",
dan spreekt hij in een adem van het „licht der r e d e", en
en zoo zal dan — die uitspraken in een zin saamgevat —
het „natuurlijke licht der rede" de waarheden, waarvan men
eertijds slechts droomde, werkelijk 'aan den dag' brengen.
Dit is de dag, dien men met recht den dag der w e t e nschap mag noemen.
Kon men in de Oudheid wel reeds een zuivere houding
aannemen tegenover de natuur en onbevooroordeeld het
licht der rede daarover laten schijnen, toch was 't den Helleenschen geest niet zoozeer om de natuur als wel om zichzelf to doen. Wat aan de geheele Oudheid ontbrak was juist
de nat uur wetensc h a p, waarop de Nieuwe Tijd met reden
trotsch is. Eerst met het licht der rede d6Or de natuur of de
wereld heen gaande kon de menschelijke geest tot wijsheid
komen. DESCARTES zelf wijst in het begin zijner verhandeling over de ,,Hartstochten der Ziel", die, zooals hij zelf
in een brief (uit Egmond, 14 Augustus 1649) schrijft, op
natuurwetenschappelijke gronden steunt, op „de gebrekkigheid der van de Ouden tot ons gekomen wetenschappen" .
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Evenwel heeft juist ten opzichte van het door hem behandelde onderwerp met name ARISTOTELES groote verdienste.
ARISTOTELES heeft, in den geest en met de middelen van
zijn tijd, zeker het mdgelijke beproefd om in een verscheidenheid van vakken stelselmatig natuurkennis op te doen; doch
hij stood bijkans alleen, — zijn school heeft althans niet
lang doorgewerkt en wat hij gewrocht heeft kan niet in
vergelijking komen met wat de nieuwe tijd in dit opzicht
heeft tot stand gebracht. Zijn werk is kinderspel vergeleken
bij het reuzenwerk der nieuwe natuurwetenschap. Die natuurwetenschap is ook allerminst het werk van een man of een
school. Zij vormt een onbegrensd bouwwerk, waaraan eeuwen
is gearbeid, waaraan de geslachten achtereenvolgens voortwerkten, en nog zullen voortwerken, zonder einde. Het is
daarbij echter een troost, dat men niet tot het einde behoeft
te wachten om begrip te krijgen van die wetenschap, waarvan eerst nd de Middeleeuwen de fundamenten werden gelegd.
Niet slechts de grondslagen der wetenschap, meer bepaald
die der natuurwetenschap, — het zijn als 't ware in alomvattenden zin de fundamenten der geheele nieuwe wereldbeschouwing,
die voor de volgende eeuwen onwrikbaar gelegd worden. En
wel in niets anders dan in de Rede zelf. Had de wederontdekking der classieke Oudheid reeds in Kunst en Philosophie
de grenzen van het bijzonder Christelijke verbreed tot het
algemeen-menschelijke, in den Godsdienst zelf had de groote
Reformatie de geloovige geesten meer doen luisteren naar
den zuiveren zin des Woords dan naar de uiterlijke formules
eener leer, die met den inhoud van den nieuwen tijdgeest
niet meer overeenkwam, — en zoo ook dat bijzondere Woord
meer doen overeenstemmen met de algemeene Rede.
Wel zal een voortdurende strijd gestreden worden tusschen
het oude overgeleverde Woord en de nieuwe zich eeuwig
herscheppende Rede ; maar te midden van dien strijd is de
vrede denkbaar, zoodra men in de oude vormen den inhoud
van algemeen-menschelijke wijsheid leert waardeeren, — en
zelfs in de dwaling een vorm van het trachten naar waarheid
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vermag te erkennen. Zoover is men dan in den tijd van
DESCARTES wel niet gekomen — even later schijnt men toch
eenig inzicht te hebben gehad ook niet toen hij zelf zijn
best deed om zijn nieuwe philosophic in overeenstemming te
brengen met de oude theologie. Alle overeenkomst kon
voorloopig slechts uiterlijk zijn, en zoo is het niet vreemd,
dat wij den van huis uit in een Jezuieten-school zorgzaam
opgekweekten discipel later, ondanks zijn pieteit voor de Kerk
en zijn bedevaart naar Loretto, zich zien verwijderen van den
Augustinischen geest, als wetenschappelijk en wijsgeerig
denker vooraan staande in den nieuwen tijd, om dan, aan alle
leerstelligheid des geloofs ontgroeid, in Galileischen geest
zijn wereldleer, zijn Cosmos, op te bouwen 3 ).
BACO VAN VERULAM was hem voorgegaan, die de overgeleverde denkwijze der Scholastiek fel had gecritizeerd, daar
zij niet in staat gebleken was om wetenschap te vormen,
waarvoor hij het eerst de methode aangaf: de inductie, aan de
hand der empiric. De geest des tijds, die in dien zin reeds
practisch werkzaam was, sprak in hem het theoretische
woord, dat overal weerklank vond.
Het door BACO bouwmeesterlijk ontworpen plan van een
wederopbouw der wetenschappen werd reeds verwerkelijkt.
Van alle kanten droeg men de bouwstoffen aan. Men bouwde
op den grondslag der ondervinding en in den stiji der inductie,
d. i. opklimmend van het bijzondere der gegevens of feiten
tot het algemeene van wetten en verder tot de algemeenste
waarheden der philosophic, die het al bekroonde.
Toen DESCARTES nog jong was, in het eerste kwartaal der
Ile eeuw, waren mannen als KEPLER en GALILEI in hun
voile werkzaamheid. Het aanzicht der natuur, ja des heelals,
veranderde voor hem ziender oogen. GALILE1 bezielde de
geheele nieuwe natuurwetenschap KEPLER doorzag met zijn
1 ) Hier wordt gezinspeeld op een groot werk, „De Wereld" (Cosmos),
een der eerste werken waaraan hij begon, doch dat hij, met het oog
op de tijdsomstandigheden, niet uitgaf, en dat later voor 't grootste deel
verloren is gegaan
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verrekijkers (in 1608 uitgevonden) en doordrong als 't ware
wiskundig de wereldruimte, de sterrekunde werd door hem
om zoo te zeggen in een geniale rekensom begrepen, hij
mat de planeten en stelde de wetten op van hunnen omloop (1618). Denken wij verder aan HARVEY, die de werking
van het hart en den bloedsomloop ontdekte en doordrong in
het inwendige organisme, dan hebben we enkele der mannen
genoemd, wier werkzaamheid in de richting lag die ook
DESCARTES voor zich zag en die omhoog leidde tot zijne
philosophie. In dien tijd was er nog niet zoo'n scherpe grens
tusschen de bijzondere empirische wetenschappen en de
algemeene speculatieve wijsbegeerte. Een geest kon het geheel nog vrijwel beheerschen, zoodat ook een geleidelijke
overgang van het bijzondere vak naar de algemeene philosophie voor dienzelfden geest mogelijk was.

Rend Descartes 1 ) zag in het jaar 1596 het levenslicht te
La Haye in zuidelijk Touraine, het tegenwoordige departement Indre-et-Loire. Hij stamde uit een oudadelijk geslacht,
eertijds van name „Des Quartes", in den Latijnschen vorm
„De Quartis", behoorende tot kerkelijke, militaire en juridische
kringen. Zijn vader JOACHIM DESCARTES was Raadsheer van
het hooge Gerechtshof (Parlement) te Rennes, en het sprak van
zelf dat ook RENÈ de tradities der familie zou volgen en
worden opgeleid tot een hoog kerkelijk, militair of rechterlijk
ambt. Wij zullen echter zien hoe „Perron", gelijk hij gewoonlijk
door zijne familie werd genoemd, of voluit „Rene Descartes,
Seigneur du Perron" aldus geheeten naar een klein, in
Poitou gelegen, vaderlijk landgoed, waarvan hij eigenaar was,
1
Belangrijk voor de kennis van zijn levens- en ontwikkelingsgang,
zijn : ten eerste zijn werk „Discours de la Methode", voorts : A. Baillet's
„La Vie de M. Descartes" (Parijs 1691, 2 bd., en hetzelfde korter „reduite
et abregee" (Parijs 1693), Thomas' „Eloge de Descartes" (1767) ,in Victor
Cousin's uitgave van D.'s werken (I. I-117), F. Bouiller's „Histoire de
la Philosophie cartesienne (Parijs 1854), J. Millet's „Histoire de Descartes
avant 1637" (Parijs 1867) en ib. „depuis 1637" (Parijs 187o.). Een nieuwe
uitg. der werken van Adam en Tanwery (Parijs, 1897 e.v.).
)
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na zijn schooljaren de familie-traditie zou verbreken en,
verre van een rustigen ambtelijken loopbaan te volgen,
weldra met onweerstaanbaren wetensdrang de wijde wereld
zou ingaan, tot hij, na zijn wereld- en menschenkennis bevredigd te hebben, meestentijds in een vreemd land (Nederland), geheel in wetenschap en wijsbegeerte zou opgaan, om
zoodoende de hervormer der philosophic en meer bepaald de
grondlegger van het rationalisme te worden.
Als zoodanig is hij bekend onder den naam van RENE
DESCARTES, zooals hij eenvoudig, anders dan BACO, geen
waarde hechtende aan uiterlijken schijn, zijn Fransche geschriften teekende of wel den ver-Latijnschten vorm RENATUS
CARTESIUS, hoewel de wijsgeer zelf niet van dien verhaspelden
vorm „Cartesius" hield en zich in zijn in 't Latijn geschreyen werken bij voorkeur RENATUS DESCARTES noemde.
Zijn leerjaren (1604-1612) bracht hij door in de Jezuietenschool „La Flêche". Koning HENDRIK VII had, om zijn oude
vijanden, de Jezuieten, die na een Do-jarige verbanning
(ten gevolge van een moordaanslag op hem) teruggeroepen
waren, gunstig te stemmen, in 1604 het kasteel van dien
naam geschonken aan de orde der Jezuieten, om er de eerste
en voornaamste school ter opleiding van den Franschen adel
van te vormen. Op die school kwam RENE DESCARTES op
zijn achtste jaar als een der eerste leerlingen aan. Daar hij
een zwak gestel had, genoot hij het voorrecht later te mogen
opstaan dan als regel was vastgesteld. Deze kleine bijzonderheid werd van groote beteekenis voor de ontwikkeling van
zijn geest. In de ochtenduren wende hij zijn geest aan die
eenzame overdenkingen, waarnaar hij later altijd weer verlangen
zou en waarin de oudere wijsgeer, by. ergens aan de Donau
bij wijze van genialen inval, of wel stelselmatig in de landelijke stilte van Egmond, zijn schitterende denkbeelden laat
krystallizeeren in het 'wiskundige' stelsel des denkens.
RENE DESCARTES was te La Flêche een voorbeeldig leerling, niet alleen leergierig, maar, hoewel levendig en zelfs
onrustig van geest, gehoorzaam en plichtsgetrouw. Hij was
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in 't bijzonder toevertrouwd aan de zorg van pater DINET (die
de biechtvader zou worden van de koningen Lodewijk XIII
en XIV), tot wien de wijsgeer zich later zou wenden toen de
Jezuiet BOURDIN hem aanviel. Hij leerde er ook MARIN
MERSENNE kennen, een enkele jaren ouderen leerling der
school, die later in de orde der Minimes trad en die zijn
vriend voor het leven werd, aan wien hij van uit den vreemde
veel brieven zou richten, welke voor de kennis van zijn leven
en werken, in psychologisch opzicht, zeer belangrijk zijn.
Het onderricht omvatte achtereenvolgens de oude literatuur,
de philosophie, eerst in den vorm van logica en moraal,
daarna in den zin van physica en metaphysica, voorts vooral
in mathematica, waarbij zich nog aansloten chemie, astronomie
etc. De oude literatuur (rhetorica en poezie) wekte zijne
levendige belangstelling ; ook de wijsbegeerte; doch bovenal
hield hij van de wiskunde „om de zekerheid en duidelijkheid
harer redenen" (Disc. d. 1. Meth. I.).
Toen hij in 1612, op i6-jarigen leeftijd, de Jezuieten-school
stellig een der voortreffelijkste onderwijsinrichLa Fleche
tingen van dien tijd
verliet, was zijn geest met zooveel
kennis toegerust als toentertijd een jongeling, die zijn maatschappelijken loopbaan moet beginnen, maar kon opdoen
uit boeken. Vooral de jonge RENE DESCARTES moet het
verschil scherp gevoeld hebben tusschen boekenkennis en
wereldwijsheid. Men zou denken dat hij, aldus toegerust, zich
in wetenschappelijk en maatschappelijk opzicht sterk en zekervan-zichzelf zou hebben gevoeld. Het tegendeel is waar : het
aangeleerde, een schat van kennis voor zijn leeftijd, bevredigde
hem niet, en zijn vooruitzichten liggen niet op den maatschappelijken loopbaan, waarvan hij zich later ook altijd
afkeerig zou toonen. Van zijn kindsheid in de wetenschap
opgekweekt, „(op)gevoed met de letteren" (Disc. d. 1. Meth. I.)
en nog jong reeds in aanmerking komend om in de rij der
geleerden opgenomen te worden, zich met buitengewonen
ijver op de verschillende wetenschappen toeleggend, hopende
door boekenstudie deugdelijke en nuttige kennis machtig te
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worden, voelt hij zich ten slotte Onzeker van de waarheid
van al het aangeleerde, en in twijfel en dwaling verloren.
Ver er van of lets zekers te weten, wordt hij zich hoe langer
hoe meer bewust omtrent de ware kennis in onwetendheid
te verkeeren. Hij is geneigd het zoeken naar de wetenschap
— op de wijze zooals hij tot nu toe gedaan had — op te
geven hij was van zins de vele kleine boeken ',vaarwel te
zeggen om het eene groote bock der wereld te leeren kennen.
Dit proces van bewustwording duurt dan zeer lang,
eerst na herhaaldelijke wisseling van levensplannen, na vele
reizen, krijgs- en zwerftochten, waaronder zelfs een bedevaart
naar Loretto. Volgens de traditie der familie werd hij —
nadat zijn oudere broeder de rechterlijke loopbaan had gekozen hoewel hij geen sterk gestel had en geenszins door
lichaamskracht uitmuntte, bestemd voor den krijgsdienst.
Met dat doel gaat hij, na zich te Rennes door militaire
lichaamsoefeningen, paardrijden enz. voorbereid te hebben,
naar Parijs, waar hij zich in overeenstemming met zijn rang
en stand een tijd lang overgeeft aan de genoegens, spelen
en andere verstrooiingen der z.g. groote wereld. Deze wereld is
die van zinnenstreeling en uiterlijken glans. Een geestelijke
wereld opent zich nu en dan in het verkeer met zijn vroegeren
schoolkennis MARIN MERSENNE, den wijsgeer onder de
monniken in het klooster van de orde der Minimes, totdat deze
in 1614, tot leeraar der philosophic benoemd, naar Nevers
vertrekt. Hij gaat ook om met den wiskundige MYDORGE.
Zijn verlangen naar wetenschap evenwel, bij vlagen over
hem komend, wordt hem te machtig : plotseling is hij uit
zijn kring verdwenen ; hij verdiept zich in wiskunde, verborgen voor zijn verwanten en vrienden, in de Parijsche
voorstad St. Germain, slechts den omgang zoekend met geleerden. Twee jaar lang gelukt het hem zich schuil te houden.
Als dan in 't laatst van 1616 een zijner oude vrienden hem
op straat ontmoet, is het weer met zijn vrijheid gedaan. Hij
keert in den kring terug ; doch nu is het vooral de muziek
die hem boeit, en daarnaast spel en wapenhandel, maar —
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en dit is teekenend voor zijn geesteshouding wat hij
bij spel en oefening hoort en ziet wordt tegelijk voorwerp
van wetenschappelijk onderzoek, en zeker is het dat hij
zijn Theorie der Vechtkunst, die hij schrijft, hooger schat
dan de practijk der vechtkunst zelf.
De verwarde en weinig aanlokkelijke toestanden aan het
Fransche hof en in het leger waren reden genoeg voor vele
Fransche edelen om hun land te verlaten, te eer waar men
in de Nederlanden onder Prins MAURITS een gemeenschappelijken vijand kon bekampen. RENE DESCARTES volgde hun
voorbeeld en zoo treedt hij in Mei 1617 te Breda in vrijwilligen dienst bij het Nederlandsche leger, dat het einde van
het twaalfjarig bestand afwacht. De gewapende vrede maakt
het hem mogelijk zich veeltijds te kunnen wijden aan wetenschappelijke studien. Op merkwaardige wijze maakt hij kennis
met den hoog in aanzien staanden wiskundige ISAaC BEECKMAN. De wiskunde werd in het leger van den grooten veldheer Prins MAURITS in 't belang der krijgskunde zeer aangemoedigd en zoo werden b.v. vraagstukken ter oplossing op
muren aangeplakt. Onze Franschman, die zulk een vraagstuk
opmerkte, vraagt den omstanders het probleem voor hem in
't Fransch of Latijn te vertalen. Het toeval wil dat de oude
BEECKMAN dit voor hem doet, — onder de ironisch bedoelde
voorwaarde, dat de onbekende jonge Franschman het vraagstuk oplost den volgenden morgen brengt DESCARTES hem
de oplossing. Door den Nederlandschen wiskundige daartoe
aangemoedigd, schrijft hij dan te Breda in 16o8 eene verhandeling over de muziek („Compendium music"), die eerst
na zijn dood in 165o in druk zou verschijnen. Ook schijnt
hij in dien tijd een verhandeling over algebra geschreven te
hebben. De vriendschap der beide mannen is later door de
onredelijke zelfoverschatting van den Hollandschen wiskundige
in vijandschap verkeerd. — De Breda'sche tijd en die ontmoeting dacht mij teekenend genoeg om er even bij stil te
staan. De vele reizen en krijgstochten, die hij van 1619—'28
door Duitschland, Hongarije, Frankrijk, Zwitserland, Italie
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enz. onderneemt, hebben meestal die beteekenis niet.
Een schitterende uitzondering echter maakt zijn verblijf te
Neuburg aan den Donau in den winter van 1619—'20, waar
het leger na een veldtocht overwintert en den wijsgeer genoeg gelegenheid laat zich in de eenzaamheid te verdiepen
in eigen gedachten. „In het jaar 1620 is mij het licht eener
wonderbare ontdekking opgegaan" schreef hij volgens
LEIBNIZ in zijn — later verloren gegaan — dagboek 1), of
volgens BAILLET : „Den 1 oen November 1619 ontdekte ik
van enthusiasme vervuld de grondslagen eener bewonderenswaardige wetenschap". Welke die ontdekking of wetenschap
is, kan niet precies nagegaan worden. Waarschijnlijk bedoelt
hij met de wetenschap de door de deductief-wiskundige
denkwijze te hervormen philosophie, waarbij hij, uitgaande
van de zekerheid van zichzelf, met m a t h e m a t i s c h e zekerheid het geheele gebied der philosophie zou kunnen doordringen. In de onmiddellijke zekerheid van het, „ik denk,
dus ik ben" (cogito, ergo sum) achtte hij in beginsel de
waarheid van alle wijsbegeerte gelegen, en deze geniale inval
mag dan wel het licht eener bewonderenswaardige ontdekking
genoemd worden.
Gedurende zijn driejarig verblijf te Parijs (1625—'28) breidt
zich zijn kring van vrienden onder de geleerden en geletterden belangrijk uit waarin hij zelf hoog in aanzien staat.
In gesprekken geeft hij uiting aan zijn in eenzaamheid en
zelfbezinning gevormde wetenschappelijke en wijsgeerige gedachten, die door hun oorspronkelijkheid verbazen. Het kost
hem moeite weerstand te bieden aan den drang zijner vrienden
om zijn ideeen door den druk wereldkundig te maken. Hij
acht zich nog niet gereed. Zijn leer moet nog rijpen. De
ideeen groeien nog in hem. Wie als hervormer der philo,

1 ) Text en datum zijn niet met onbetwistbare zekerheid bekend,
daar het dagboek verloren is gegaan, terwijl het afschrift van Leibniz
onnauwkeurig is en niet overeenstemt met Baillet's mededeeling. Kuno
Fischer (Gesch. d. n. Phil. I., 1.173) meent dat de datum i o November
1619 is. Het jaar 162o houdt hij voor een schrijffout van Leibniz.
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sophie wil optreden en voor Frankrijk wilde worden wat
BACO voor Engeland was geworden, moet eerst het stelsel
zijner begrippen tot een zekere volmaaktheid brengen ; en
terwijl de begrippen zich al wijder vertakken, kan hij er nog
niet toe overgaan vasten vorm aan zijn leer te geven. De
oogst der wijsgeerige gedachten komt niet op zoo jeugdigen
leeftijd. Zijn ideeen moeten rijpen in de stilte der zelfbezinning.
En zoo ontvlucht hij telkens den kring zijner vrienden en
bekenden en zoekt hij weer de landelijke eenzaamheid nabij
Parijs; het is vermoedelijk hier dat hij het eerste ontwerp
maakte van zijn methodenleer : „De Regelen voor een richtsnoer van den Geest" (Regulx ad directionem ingenii).
En zoo breekt de tijd aan van zijn eigenlijke werken., Wij
hebben hem telkens naar de eenzaamheid zien trekken als
hij tot nadenken en tot werken wilde komen, en ook (liar
alleen was het „licht" zijner wonderbare ontdekking voor
hem opgegaan. Voor zijn denken en werken heeft hij rust
noodig, — en deze zoekt hij in Holland. In Holland zoekt
hij ook nog wat anders : de v r ij h e i d, die een wijsgeer
voor zijn denken en werken behoeft, — de denker, die slechts
de wijsheid wil dienen en niets of niemand anders dan de
waarheid naar de oogen wil zien. In hoever dit aan DESCARTES
gelukt is zullen wij later zien. Vooreerst weten wij nu welke
beweegredenen hij had om de Nederlanden te verkiezen
boven Frankrijk, en als wij zijne brieven uit dien langen
reeks van jaren lezen, met name die aan MERSENNE, dan
merken wij hoe hij zich verheugt over zijn verblijf in wat
wij zijn tweede vaderland mogen noemen. Ongeveer twintig
jaren (1629—'49), slechts enkele keeren onderbroken door
kortere reizen, woont hij in ons land. De plaatsen waar hij
voornamelijk zijn werken schreef zijn Franeker, Leeuwarden,
Harderwijk, het slot Endegeest bij Leiden en in 't bijzonder
Egmond, waar hij den langsten tijd woonde ; bovendien verbleef hij langeren of korteren tijd te Amsterdam, Deventer,
Utrecht en Leiden.
In het jaar 1637 verscheen te Leiden zijn eerste werk in
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de Fransche taal : „Essais philosophiques", dat hij te Leeuwarden in den winter van 1639—'40 geschreven had. De eerste
dezer wijsgeerige verhandelingen is een belangrijke bespreking
zijner methode („Discours de la Methode"), in zeer bevattelijken
populairen vorm gesteld en toch een diep inzicht openend
op zijn stelsel. In een eenzaam slot bij Franeker had hij in
1629 reeds het eerste plan ontworpen zijner „Overdenkingen
over de eerste Philosophie" („Meditationes de prima philosophia" etc.), die ongeveer tien jaren later te Harderwijk
werden uitgewerkt. Zij verschenen te Parijs in 1641, tegelijk
met de „Tegenwerpingen" van enkele geleerden, aan wie het
werk in handschrift was meegedeeld, en zijn „Antwoorden".
Daarin tracht hij een drietal „bewijzen" van het bestaan
van God te geven, terwijl hij bovendien het verschil van ziel
en lichaam aanwijst en een voorstelling geeft van de onsterfelijkheid der ziel. In deze „Meditaties" legt hij den g r o n ds 1 a g zijner leer.
Na het ontwerp dezer Meditaties over den grondslag der
philosophie en der geheele wetenschap begint bij aan het
hoofdwerk „Cosmos", dat als de Leer der Wereld op dien
gelegden grondslag volgens zijne methode wordt opgebouwd.
Hij werkt er aan van 1630—'33. Blijkens zijn brieven aan
MERSENNE moet het werk toen voltooid zijn geweest ; doch
vrees om met de Kerkelijke machten in botsing te komen
weerhielden lang de uitgave. Het werk is later, op een
minder beteekenend stuk na, verloren gegaan.
Dadelijk na de uitgave zijner Meditaties begint hij aan
een nieuw werk en wel te Endegeest Daar stelt hij gedurende
1641—'43 zijne „Philosophische Principes" op, waarna hij
het werk te Egmond voltooide en in 1644 te Amsterdam
uitgaf. Het bestaat uit vier boeken, waarvan de eerste twee
de eigenlijke leer der „philosophische principes" geeft, n.l. die
van den menschelijken geest en die der stof, terwijl de beide
andere boeken de zichtbare wereld en aarde als zoodanig
behandelen. In den winter van 1645—'46 schrijft hij of ontwerpt hij althans te Egmond nog een werkje over de „Harts53
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tochten der Ziel", dat zijne wel verouderde maar zeer belangwekkende psychologie bevat, welke hij in handschrift eerste
aan Prinses ELISABETH VON DER PFALZ en later aan Koningin
CHRISTINA VAN ZWEDEN meedeelt, die beiden levendige belangstelling in zijne philosophie toonden. In 1649 maakt hij
het geschrift voor den druk gereed en in 1650 verschijnt
het te Amsterdam. Dit zijn de werken — de belangrijkste
trouwens, vooral in wijsgeerig opzicht welker uitgave DESCARTES zelf heeft verzorgd.
Te Egmond, waar DESCARTES de beide laatste werken
voltooide, heeft hij het liefst gewoond, eerst in den winter
van 1637—'38 en later van 1643 tot '49, waarna hij, aan de
roepstem van Koningin CHRISTINA VAN ZWEDEN gehoor
gevend, naar Stockholm vertrok, waar hij ten gevolge van
het gure klimaat in den strengen winter den II Februari
165o ziek werd en stierf, — door de Zweedsche koningin,
en weldra ook door Frankrijk betreurd.
Gedurende DESCARTES' 20-jarig verblijf in de Nederlanden
heeft het lot voor hem, die er alleen rust en vrijheid zocht
om te werken, alle lief en leed des levens wonderlijk door
elkaar gemengd. Wat zijn geestelijk leven betreft is hij
langeren tijd gewikkeld geweest in een hevigen strijd met
theologen, met name vooral dcn Rector der Utrechtsche
Universiteit VOETIUS, door dezen met de onedelste wapens
gevoerd, en die den wijsgeer, zelfs in het vrije Holland —
waarin godsdiensttwisten echter inheemsch schijnen — het
leven moeilijk maakte. Vermelden wij dan van zijn intiemer
leven slechts dat hij in den winter van 1634—'35 te Amsterdam een meisje lief kreeg, dat zonder wettelijken vorm zijn
vrouw werd hun werd te Deventer een dochter geboren,
FRANCINE, die de wijsgeer met groote liefde opvoedde, doch
die reeds op 5-jarigen leeftijd stierf. — Veel invloed op zijn
leven en werken ging uit van Prinses ELISABETH VON DER
PFALZ, dochter van den uitgeweken Keurvorst van dien n aam,
die in den slag bij Praag de Boheemsche koningskroon verloren had. Zij was een schoone en hoogbegaafde vrouw, wier
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buitengewoon edele eigenschappen van gemoed en geest den
wijsgeer, wiens geestdriftige leerlinge zij was, menigmaal in
zijn werk bezielde. Had hij voor haar reeds ANNA MARIA
VAN SCHUURMANN, een der merkwaardigste en begaafdste
vrouwen van dien tijd, bijgenaamd „de ster van Utrecht",
de „Hollandsche Minerva", leeren kennen en hoogachten,
deze 'ster' verbleekte weidra voor hem ; doch nimmer zou
de hooge vriendschap tusschen den wijsgeer en de Prinses die
reeds in 1638 op 19-jarigen leeftijd zijne philosophie omhelsde,
Karen glans verliezen. DESCARTES was overtuigd dat zij zijne
leer, die zij gedurende een reeks van jaren bestudeerde,
het beste van alien begrepen had. Hun geestelijke omgang
had voor den wijsgeer groote beteekenis. Zóci kon hij zijn
brieven over het menschelijk geluk schrijven, en 'de opdracht
zijner „Principes" aan haar(1644) geeft van die beteekenis
het schoonste blijk.
Overzien wij nu leven en werken van DESCARTES in vogelvlucht. Eerst zijn studie te La Fleche ; hij hoopt in de boeken
te vinden wat hij zocht : waarheid. Dan de overgang tot de
wereld, waar hij zich zal verliezen, om later zichzelf terug
te vinden en daarin de waarheid. Dit is de geestelijke lijn die
door zijn leven heengaat en die twee keerpunten vertoont.
Zijn levendige en onrustige geest kwam na den studietijd in
vrijheid, — eerste keerpunt. Hij waagde zich in de wereld,
waarin hij reizend en trekkend al verder en verder doordrong,
tot hij na een reeks van jaren weer een keerpunt bereikt, de
inkeer tot zichzelf, waarbij hij (in Holland) in betrekkelijke
rust, de wereld ontvluchtend, opgaat in natuurwetenschap
en wijsbegeerte. Zoo zouden wij het leven van DESCARTES
ongedwongen kunnen verdeelen in drieen : re de periode
der mogelijkheid, der potentialiteit, d. i. der studie, het opdoen van schoolkennis, der eerste bewustwording, waarin
de geest nog latent is, slechts vaag zich van zijn kracht
bewust, die kracht in zich voelend, maar nog niet openbarend, — dewijl de geest nog alles in aanleg in zich besloten houdt ; 2e de periode der werkelijkheid, der realiteit,
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d. i. der ervaring, het opdoen van levens- en wereldkennis,
de tijd van mannelijk bewustzijn, waarin de geest in voile actie
verkeert, zich wel bewust van zijn krachten, die zich in daden
uit, voor menigen strijd komt te staan, her- en derwaarts
zich richtend, en al zijn macht noodig hebbend om twijfel en
onzekerheid meester te worden, — het tijdperk van groei
tot voile levenskracht en hoogere menschelijkheid ; 3e de
periode der ware geestelijkheid, der idealiteit, d. i. der ware
kennis of wijsheid, der bewustheid van hoogere menschelijkheld, terwijl de geest weer tot zichzelf komt, als het dadenrijke leven en het wereldsche geruisch zich verstillen, de
uiterlijke strijd volstreden is, en al het heroische van
i d e e e 1 e n aard is, als de geest zich een nieuwe wereld
schept en een nieuwe wereldorde sticht, waarin ten slotte
de twijfel is overwonnen in de zekerheid van het denken der
waarheid, — het tijdperk der geestelijke rijpheid, der hoogste
menschelijkheid of wijsheid.
Elk menschenleven dat wat beteekent vertoont deze drie
tijdperken van geestelijke aanleg, groei en rijpheid ; doch bij
DESCARTES vertoonen zij zich zeer duidelijk van elkaar
onderscheiden, terwij1 de twee keerpunten scherp geteekend
zijn. Gelet op het samengaan van leven en wijsbegeerte, zien
wij bovendien een verrassende overeenkomst tusschen de
drie levensphasen en de drie momenten zijner philosophie,
uitgedrukt in de drie woorden : hoop, twijfel en zekerheid.
Toen hij in zijn jongelingsjaren te La Flêche alle schoolkennis aanleerde, alle wetenschap uit de boeken der Oudheid en Middeleeuwen trachtte te leeren kennen, h o o p t e
(geloofde of vertrouwde) hij zoodoende op rechtstreeksche
wijze, de kennis der waarheid te verkrijgen ; tot hij zich
bewust werd, dat al het overgeleverde en aangeleerde gees
ware kennis had aangebracht, en hij bij alle onmiddellijke stelligheid in t w ij fe 1 verkeerde, om als 't ware opnieuw te beginnen, d. i. te trachten d6Or dien twijfel heen of te midden
van die wereld van twijfel de zekerheid te vinden ; — deze
zekerheid wordt hij zich bewust in zichzelf, d. i. in het
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denkende Ik ; want wat de school en de studie beloofde, en
wat het leven en de wereld hem onthield, dat schonk hem
de zelfbezinning, het denken, dat den twijfel in zekerheid
verkeert, dat in zichzelf de zekerheid stelt en leert begrijpen
als de waarheid. De hoop had zich in twijfel verkeerd en
toen de twijfel in zekerheid. In die zekerheid is wat eerst als
onmiddellijke waarheid gegeven scheen, welke evenwel tot
gerechten twijfel reden gaf, door bemiddeling van dien twijfel,
werkelijk tot waarheid geworden door de zelfbemiddeling van
het denken, dat alle waarheid in zichzelf begrijpt. Het is
DESCARTES' groote verdienste dat hij dezen gedachtengang,
die wij ook in de nieuwe wijsbegeerte voor ons zien, mogelijk heeft gemaakt.
Het spreekt vanzelf dat het laatste tijdperk, waarin DESCARTES zijn werken schreef, voor de philosophie het belangrijkste is. Doch dat laatste tijdperk is niet goed te begrijpen
zonder de kennis der twee voorgaande, die wij geschetst
hebben. Wij zien nu in hoe noodwendig en redelijk tegelijk
het was, dat hij eerst de ware kennis hoopte te vinden in
de boeken der school en der overlevering, waarna hij haar
in het groote boek der wereld zocht, om haar ten slotte,
als hij tot zichzelf inkeert, in de wereld van het denken te
vinden. Zoo zagen wij hem op veldtochten en verre reizen,
om de wereld en het krijgs- en hofleven te leeren kennen ;
merkwaardig is het dat deze zwerftochten in het wereldsche
leven werden afgewisseld door perioden van zelfbezinning in
de eenzaamheid, door stille werkzaamheid in wiskunde,
natuurwetenschap en wijsbegeerte.
DESCARTES had een levendige en avontuurlijke geest —
waardoor hij gelijkt op enkele Renaissance-philosophen
maar hij was dan nog meer een avonturier naar den geest
dan een van wereldschen zin. Een wereldwijze, zooals BACO
VAN VERULAM, zou hij nimmer worden, en van DESCARTES
zou men nooit gezegd hebben, zooals van BACO, dat hij
de menschen beter kende dan de boeken. En terwijl de
leermeester der empirische en inductieve Engelsche school
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niet van een zeker dilettantisme in natuurwetenschap en
wijsbegeerte is vrij te pleiten, zal niemand er aan denken
DESCARTES, den vader van het rationalisme, geliefhebber in
natuuronderzoek en philosophie te verwijten. Teekenend is
bijvoorbeeld, dat toen men den wijsgeer, hem in zijn eenzame woning opzoekend, vroeg naar zijn bibliotheek, hij veelbeteekenend wees . . . naar zijn anatomische preeparaten, zijn
ontlede dieren. In het wezen der natuur en in zichzelf vond
DESCARTES ten slotte wat hij in de scholen en de wereld
gezocht had. Wat hem ook de boeken en de wereld zouden
kunnen leeren, hij vond het zuiverder in eigen geest, toen
het zijn hoogste doel was geworden door een even zekere
methode als die der wiskunde in de philosophie te komen
tot de hoogste waarheden.
In de wijsbegeerte van DESCARTES hebben vooral twee
belangrijke factoren samengewerkt : zijn voorliefde voor de
wiskunde en zijn ijver in de natuurwetenschap. Noemen
wij nog zijn eerbied voor de Catholieke Kerk.
Zijn voorliefde voor de mathematica had zich, zooals wij
zagen, zeer vroeg geopenbaard, toen hij nl. leerling was van
de Jezuieten-school „La Flêche". De wiskundige denkwijze
is voor de Nieuwere Philosophie belangrijk geworden, omdat
zij over 't algemeen aan de philosophische methode den vorm
gaf van de mathematische bewijsvoering, waarbij men van
de philosophic dezelfde helderheid en zekerheid verlangde,
die de roem der wiskunde was. DESCARTES' in de mathematica, als toonbeeld, zich spiegelende denkwijze, werd weer
het voorbeeld, dat latere philosophen voor oogen hadden.
Was in Engeland de inductieve methode, door BACO VAN
VERULAM voorgestaan, doorgedrongen in de wijsbegeerte
en vooral in de natuurwetenschap, in Frankrijk, de Nederlanden en Duitschland, waar DESCARTES, SPINOZA en LEIBNIZ,
alle drie zeer bekwame beoefenaars der wiskunde, zich als
de grootste denkers verhieven, beheerschte de mathematische denkwijze, die in hoofdzaak op deductie berust, de
philosophic en de wetenschappen in 't algemeen. In de plaats
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van en ter verbetering der Scholastische redeneerwijze, der
syllogistiek, die in den regel deductief to werk ging, werd
de strengere mathematisch-deductieve denkwijze, naar het
voorbeeld der wiskundige bewijsvoering, ingevoerd en, waar
de philosophie in den vorm van een stelsel zich verwerkelijkte, ook in dat stelsel als methode of denkgang dOcirgevoerd.
Zooals de 'mathesis' naar de letter en den geest des
woords 'wetenschappelijk' is, zoo kreeg ook de philosophie
door haar nieuwe methode een wetensch appelijk karakter.
Zij werd, van een wisselvallige 'liefde' voor de wijsheid, door
de wiskundige denkwijze in beginsel tot een gewisse 'wetenschap' der wijsheid. Zij zou leeren de helderheid des begrips en de zekerheid van het ware. DESCARTES' hoop was
daar al vroeg op gericht geweest en jaren lang liep hij met
die gedachte rond, welke hem bijbleef zelfs in zijn omzwervingen door de wereld. Zijn liefde voor de wiskunde kwam
even schoon aan den dag, toen hij als jong vrijwilliger
in het leger van Prins MAURITS (waar trouwens, zooals ook
uit dit geval blijkt, die wetenschap, door dien grooten veldheer
als een belangrijke factor der krijgswetenschap beschouwd,
ernstig beoefend werd) een op de muren vermeld vraagstuk
voor den bekenden wiskundige BEECKMAN oploste, — als
toen hij in de eenzaamheid aan den Donau plotseling de
beteekenis der mathematische methode voor de philosophie
ontdekte.
Zelfs zou DESCARTES door zijn liefde voor de algebra de
vader worden der analytische meetkunde, een nieuw vak van
wetenschap. Wat beloofde zijn methode al niet voor de
philosophie 1
Was ook niet de natuurleer eerst aan de hand der wiskunde opgegroeid tot een eigenlijke w et e n s c hap? En zou
wat voor de physica mogelijk gebleken was ook niet gelukken
voor de metaphysica ? En was niet door de wiskunde, met
behulp van sterrekijkers, de mystieke astrologie opgeklaard
in de wetenschappelijke astronomie ? En heeft door de wiskunde niet op voorbeeldige wijze de Hermetische alchemie,
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de zwarte kunst der IEgyptenaren, zich verjongd en verzuiverd in de wetenschappelijke chemie van den nieuwen
tijd ? Het zoeken naar den 'steen der wijzen' is — kan men
zeggen — door de nieuwe denkwijze tot een bespotting geworden ; en in de plaats van de steenen zoekt men nu
het nuttige 'brood' der vakwetenschappen, ja, het zuivere of
ware 'goud' der wijsheid in de philosophische stelselmatigheid
des begrips. — En wat men toen nog zOcht heeft men later
ook werkelijk gevOnden.
Toen DESCARTES de wiskundige denkwijze in de Europeesche Philosophie invoerde, heeft hij dus een welberekenden
stap gedaan in de goede richting. Wij hebben, na zijn liefde
voor de wiskunde, als tweeden factor zijner wijsbegeerte, zijn
ijver in de natuurwetenschap genoemd. Beide factoren zijn
niet te scheiden ; zij vormden met elkaar vermenigvuldigd
als product : een wereldleer, waarin voor het eerst getracht
werd planmatig een stelsel op te bouwen. Het is jammer
dat door het verloren gaan van zijn „Cosmos" zijn wereldleer
niet als compleet systeem tot onze kennis is kunnen komen.
Zijn wijsbegeerte, die op natuurwetenschap steunt, heeft door
de mathematische methode, ook waar zij in den ouden zin
methaphysisch is, een bepaald wetensehappelijk karakter.
Na den eenzijdigen weg dien BACO aanwees, de inductieve
methode, wijst DESCARTES de deductieve aan, zich er niet
bewust van zijnde dat beide wegen in elkaar uitloopen. Hij
wijst hem niet alleen aan, maar gaat ook dien weg op. Wij
vinden beide methodes in de Cartesiaansche philosophie weer,
waar zijn werk voor een deel empirische natuurleer en voor
een ander deel speculatieve redeleer is. Zij komen evenwel
niet tot eenheid. Zag men in de Baconische wijsbegeerte
allerminst de vereenigbaarheid der beide richtingen, bestrijdt
de voorstander der inductie zelfs met felheid de Middeleeuwsche Scholastische syllogistiek, de nog in zijn tijd heerschende
deductieve redeneerwijze, — voor den voorganger der mathematische denkwijze is er geen reden om het wapen der critiek
te richten noch tegen de deductie noch tegen de inductie.
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Hij heeft de deductieve methode, door hem reeds op de
schoolbanken van La Flêche geleerd (bij de lessen in de
mathematica, logica en metaphysica), in zijn eigen stelsel toegepast, overal waar de naar den mathematischen redeneertrant zich richtende philosoof aan 't woord was. In
zoover was hij in zekeren zin een nakomeling der Scholastische denkers. Hij heeft evenwel de syllogistische deductie
door zijn in het heldere wiskundige bewijs zich spiegelende
denkwijze gezuiverd. Tegen de inductieve methode richtte hij
zich evenmin, daar hij deze immers in zijn natuuronderzoek
min of meer bewust volgde, zonder er zooveel ophef van te
maken als BACO, voor wien zij niet veel meer dan een theorie
was. Dat beide denkwijzen elkaar vooronderstellen en in
wezen een zijn, heeft echter ook DESCARTES nog niet ingezien. Doch het kan niet anders of in de redelijkheid zijner
wijsbegeerte vinden beide denkwijzen hunne toepassing, terwiji
hij nooit bewust poogde met uitsluiting van een van beide
de andere stelselmatig door te voeren.
DESCARTES heeft zelfs nooit duidelijk onderscheid gemaakt
tusschen deductie en inductie, zooals by. BACO met beslistheid de „twee wegen" aanwees 1), waarvan hij de eerste
afsloot en de tweede wijd opende. Hij heeft nimmer bewust en opzettelijk een methode, die mede tot de waarheid
leiden kan, uitgesloten, hetzij dat langs deze empirisch-inductief, gelijk men 't zich aldus voorstellen kan, het bijzondere
gegeven opgeleid wordt tot de waarheid, Of wel dat de eene
(gezochte) waarheid syllogistisch-deductief afgeleid wordt uit
de andere (bekende) waarheid. Dat hij zich daarbij geenszins
liet 'misleiden', met name niet in den zin van een, zonder
nadenken of op den proef stellen, aannemen van aangeleerde
of overgenomen principes, daarvoor was zijn beginsel van
den twijfel, die het denken in vrijheid zet en waarbij op de
rede vertrouwd wordt, waarborg. De bijzondere feiten mogen
zich opklaren in eene algemeene waarheid (b.v. wet), en dit
heet dan inductie, of wel, eene algemeene waarheid moge
Zie BACO VAN VERULAM, p. 33.
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de bijzondere feiten verklaren, — het is al om het even ;
want het is toch slechts op een en denzelfden weg des denkens,
in en door de waarheid, dat er verklaring of verheldering
van begrip mogelijk is. Zoo zag DESCARTES in de „klaarheid
en duidelijkheid" van het begrip met reden het criterium
der waarheid, het kenmerk der ware wetenschap, die hij in
zijn werk stelselmatig wilde opbouwen.
De grondslag zijner leer legde DESCARTES het eerst. Reeds
in het laatst van 1629 (18 December), gedurende zijn verblijf te Franeker, voltooide hij in Naar eersten vorm de
reeds vermelde „Overdenkingen der eerste philosophie". De
benaming „eerste philosophie" is ontleend aan ARISTOTELES,
en duidt de wijsbegeerte der voornaamste beginselen, der
gronden en oorzaken van al het bestaande aan.
Op dien grondslag bouwde DESCARTES een stelsel, dat
volgens eene bepaalde methode en naar vastgestelde „Principes" zou verrijzen. Ook deze principes werden door metho(Tisch denken verkregen. Hij wilde een zekeren grondslag,
waarop een nieuw gebouw van philosophie onwrikbaar kon
rusten ; hij wilde een zekere methode om daarmee even zekere
principes vast te stellen. Zijn wereldleer of Cosmologie —
het groote werk waarvan slechts een klein fragment is behouden
gebleven — zou moeten rusten op dien grondslag ; zij zou
echter, zoo was zijn plan, het eerst van al zijn werken
voltooid worden om den menschen een duidelijk beeld van
het heelal, de leer van natuur en mensch, en wel in een
systeem, voor oogen te stellen ; later zouden dan de werken
over de methode en de beginselen volgen.
Doch de tijdgeest dwong hem, den 'omzichtige', die het
voorbeeld van GALILE1 in diens noodlottig conflict met de
kerkelijke autoriteiten, naar aanleiding van diens theorie over
de beweging der aarde, voor zich zag, tot buitengewone
‘voorzichtigheid'. En zoo hield hij het werk verborgen,
hopende op een gunstiger tijd ; doch toen die tijd niet scheen
te zullen komen, schreef hij aan MERSENNE : „de wereld zal
het werk niet eerder dan honderd jaar na mijnen dood te
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zien krijgen". Hoe ook zijn vrienden, vooral MERSENNE,
blijkens de brieven, om het werk vroegen, het bleef verborgen, en het „licht", dat daarin zou schijnen — het werk
handelde voor een belangrijk deel over het licht — werd
als 't ware onder de 'korenmaat' gehouden, terwij1 het voor
de 'wereld' bestemd was. De geenszins heroische houding van
den wijsgeer werd, zooals wij reeds opmerkten, voor het werk
noodlottig ; zijn „Cosmos" is ten ander gegaan. Het was den
22en Juli 1633 bijna voltooid, zoo berichtte hij MERSENNE,
nadat hij er in April 163o aan begonnen was ; en in Juni
1630 of to Januari 1631 had hij reeds kunnen schrijven dat
hij bezig was „den chaos te ontwarren en het licht daaruit
te voorschijn te brengen, een der moeilijkste opdrachten,
welke (hij) ooit zal uitvoeren, dewijl zij de geheele natuurleer
betreft" (VI. 138, 181, Vgl. 237).
Het was een grootsch ontwerp dat in deze nieuwe Cosmologie beraamd was, en het is zeer jammer, dat, terwij1
BACO reeds het plan voor een wederopbouw aller wetenschappen tot een machtig geheel slechts in enkele aanduidingen
had kunnen uitvoeren, ook DESCARTES' wereldstelsel, dat
alle vv-etenschap omvatten zou, hoewel door hem voltooid
(1633), niet tot ons gekomen is.
DESCARTES nam eenzelfde houding tegenover de wereld
en haar verschijnselen aan als BACO wij moeten ons, bij het
wetenschappelijk zoeken naar het wezen der wereld, die waarheid heet, door het zinnelijk wereldbeeld niet laten misleiden.
Zelfs heeft het Cartesiaansche beginsel van den „twijfel"
een zuiverder wijsgeerige beteekenis dan de Baconische critiek
der „drogbeelden".
Had BACO VAN VERULAM n.l. de ,,Idola" aangewezen, de
drogbeelden of valsche voorstellingen, die het denken van
den rechten weg doen afdwalen, ook DESCARTES begreep,
dat men, om in de wetenschap vooruit te komen, afstand
moet doen van alle inbeeldingen en overgenomen denkbeelden, die de gewone mensch van zijn kindsheid of met
zich omdraagt. Men moet, in een woord, wil men tot zeker63
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heid, tot waarheid komen, om te beginnen aan alles t wij fele n.
Dit is in 't algemeen het voorloopige beginsel van den wijsgeerigen mensch, een standpunt dat hij innemen moet vOOr
hij tot waarheid komt. Alles wat maar met eenige onzekerheid
behept is, moet men zoo lang in twijfel trekken tot er zekerheid
verkregen is. Daar de zinnen bedriegelijk zijn, moeten wij
vooreerst twijfelen aan wat de zintuigen ons toevoeren. wij
moeten zelfs niet zoo maar voetstoots de z.g. wiskundige
waarheden aannemen.
Men doet wijs voorloopig aan alles te twijfelen.
Deze zin is niet woordelijk zoo bij DESCARTES te vinden, en
toch is daarin de 'zin' van zijn twijfelleer te begrijpen. Die
zin is, als 't ware, het kort begrip van het eerste hoofdstuk
zijner geheele leer, of, anders gezegd : het voorberaad aan den
ingang van het gebouw der wetenschap.
Noemden PLATO en ARISTOTELES de „verwondering" het
begin van alle wijsbegeerte, DESCARTES, de vader van het
rationalisme van den nieuweren tijd, wijst het begin aan in
den „twijfel". Men moet dit scepticisme goed begrijpen en
het zich vooral niet voorstellen als zich uitstrekkend over zijn
geheele leer. Hij stelt den twijfel aan het begin van alle
wijsbegeerte, geenszins als een algemeen 'beginsel' en nog
veel minder als een 'doer. Het is het begin zelf van zuiver
denken. Men gaat er, als 't goed gaat, over heen als over
een drempel, om zoo te komen in de school der wetenschap.
Men zie er eer een middel in om tot nadenken te nopen.
De scepsis gaat vanzelf over in de zekerheid des begrips,
die in de school der wijsheid geleerd wordt.
Gelijk de verwondering zich oplost wanneer het geval
'verklaard' is, zoo verdwijnt ook de twijfel als het betwijfelde
tot zekerheid gebracht wordt, d. i. tot 'helderheid' van begrip.
Dit is niet zoo maar een woordspeling, — het is een in de
geheele Cartesiaansche philosophie zich ontwikkelend beginsel.
Het is 'als 't ware' het licht der R e d e zelf, dat zijn
philosophie verheldert: het criterium der waarheid is de
„helderheid" van het begrip. Zoo zegt hij b.v. in den 3en der
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,,Regelen voor het richten van den geest", dat het doel van
zijne studie is : „wat wij helder (clairement) en 'met zekerheid (avec evidence) zien" of „op stellige wijze herleiden". Dit
noemt hij ,,het eenige middel out tot wetenschap te komen".
De wiskundige wijze van redeneeren, bewijzen door herleiding (deductie), de mathematische denktrant — het 'mathematische' als zoodanig ache hij immers naar letter en geest des
woords het bij uitstek 'wetenschappelijke' — zal hem daarbij
tot richtsnoer zijn, waarlangs hij tot zijn doel komt : de
wetenschap der zuivere of heldere rede. In nog ruimeren
zin dan boven is aangeduid is de „helderheid" voor hem
het criterium der waarheid; in den alomvattenden zin
n.1. waarin hij, bij herhaling, spreekt van het „natuurlijke
licht" en meteen van het „licht der rede", dat in alle klaarheid schijnt in natuur en geest. De wijsgeerige rationalist
heeft den middeleeuwschen syllogist en modernen scepticus
ver achter zich gelaten, als DESCARTES, de groote voorganger
op den weg der nieuwere philosophie, welbewust spreekt van
het „natuurlijke licht der rede", waarin hij geest en heelal
verlicht ziet.
Men doet wijs voorloopig aan alles te twijfelen, korter
kan men den zin van DESCARTES' scepticisme, als integreerend
moment, als factor, zijner philosophie, niet samenvatten. Men
kOmt niet tot wijsheid als men zich neerlegt bij overgeleverde
en aangeleerde denkbeelden, zonder na te denken over hunne
beteekenis, zonder ze op de proef te stellen en ze in het
licht der rede van alle kanten te bekijken. In deze redeneeringen moet DESCARTES staat kunnen maken op de een
heid van denken en zijn.
Deze overeenkomst van denken en z ij n, of beter van
'begrip' en 'werkelijkheid% is de ware grond waarop alle wetenschap en wijsbegeerte rust. In de „zekerheid" der zichzelf
bewuste rede is de „twijfel" opgelost, in den zin dat de twijfel
zich in redelijkheid tot de zekerheid der waarheid heeft
opgehelderd. DESCARTES is de eerste groote denker van den
nieuwen tijd die ernst maakt met den twijfel ; die de oude
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scepsis vernieuwd heeft, — om ze weer te vernietigen. Zijn
„zekerheid" doet rechtstreeks of langs den weg der redeneering alien „twijfel" teniet. Zoo vindt hij dan rechtstreeks
de zekerheid van het Ik een vaste rots omspoeld door
de eindelooze golven des twijfels.
Wij zullen eenigszins uitvoerig nagaan hoe DESCARTES het
Ik vindt, hoe hij het wezen des Iks uit de verschijnselenwereld opdiept. Hij laat het als 't ware zichzelf vinden, d. i.
zichzelf bewust worden. Zoo stelt hij voorloopig overal den
t w ij fe 1, om, tot zichzelf inkeerend, de zekerheid in het
Ik, het zelfbewustzijn, te vinden. Hoe zich nu uit de
onzekerheid, de onvastheid, des twijfels te redden, die in het
heelal van denken en zijn schijnt te heerschen ?
„Archimedes", zoo zegt DESCARTES in 't begin zijner tweede
Meditatie, waarin hij nadenkt over de menschelijke ziel,
„Archimedes verlangde slechts een vast en onbewegelijk punt
te hebben, om de geheele aarde van haar plaats te bewegen".
„En ik ook", zoo vervolgt hij, „mag jets groots verwachten,
wanneer ik maar jets, hoe klein ook, vind, dat zeker en
onwrikbaar is". Hij zal alien schijn van zinnen, alle voorstellingen, die geen zekerheid of waarheid kunnen geven,
van zich af zetten. „Doch wat blijft er dan voor waarheid
over? Misschien alleen dat er niets zekers is" (Med. II begin).
Het is een gewichtig oogenblik in zijn wijsbegeerte, als
DESCARTES vraagt : Wat is het zekere of ware in alles wat
zich b e t w ij f e 1 e n laat ? — Hij voert den twijfel tot zijn
einde. Hij zoekt het vaste punt in zijn wereld van twijfel,
om daarop staande, te midden van alle onvastheid 'vast te
staan' en zoodoende het heelal als 't ware 'vast te houden'.
Aldus alles wat niet zeker is met zijn zintuigen en in zijn
bewustzijn naspeurende en van zich af zettende, komt hij tot
de erkenning, dat wat zijn Ik ook van zich afweert als
onzekerheid, een ding overblijft het Ik zelf, dat zich niet ontkennen laat: „Ik ben, ik besta" (ego sum, ego existo). (Med. ib.).
Doch, hoe belangrijk ook, toch is deze zelf-zekerheid nog niet
genoeg, zoolang niet vaststaat : wat 't precies is, wat het
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1k, dat hij als bestaande vastgesteld heeft, in waarheid is,
vergeleken met wat hij vroeger daaronder verstond v66r hij
op deze gedachte kwam. Hij wil alles van dat 1k losmaken,
wat er ook maar eenigszins van of te scheiden is. — „Waarvoor nu heb ik mij tot dusver gehouden ?" Voor een
„mensch", en als zoodanig bestaat hij uit dit en dat : gezicht, handen, enz. Zij zijn het „lichamelijke" aan het
menschelijke 1k. Hij merkt verder op dat hij „zich voedde,
ging, voelde en nadacht". Hij „bracht deze werkzaamheden
in verband met de ziel". „Wat echter deze ziel was", zoo
vervolgt hij, „nam ik niet waar, of ik stelde mij haar als een
fijn jets voor, als een soort wind of vuur of wther, dat mijn
grovere bestanddeelen beinvloedde. Omtrent mijn lichaam
had ik niet den minsten twijfel, en meende diens natuur
nauwkeurig te kennen, en als ik beproefd had deze natuur
zoo te beschrijven als ik ze mij voorstelde, zou ik gezegd
hebben : onder lichaam versta ik alles, wat door een vorm
begrensd of plaatselijk omschreven kan worden, zoodanig
ruimte inneemt dat het elk ander lichaam daarvan uitsluit,
wat door gevoel, gezicht, gehoor, smaak of reuk waargenomen worden kan, wat op verschillende wijzen van zijn
plaats kan komen (zich bewegen kan) echter niet vanzelf,
maar door wat anders, waardoor het geduwd wordt. Want
ik nam aan, dat het vermogen om zichzelf te bewegen, te
gevoelen en te denken op geenerlei wijze tot de natuur van
het lichaam behoort, veeleer was ik er verwonderd over
dergelijke krachten in enkele lichamen aan te treffen. Zoo
ik nu echter veronderstel, dat een machtig, en, als ik zoo
zeggen mag, boosaardig bedrieger mij opzettelijk in alles
wat hem mogelijk was bedrogen heeft, kan ik dan nog ook
maar het geringste vasthouden van alles, wat ik tot nu toe
tot de natuur des lichaams gerekend heb ? 1k neem waar, ik
denk na, ik overleg, en ik vind niets en word moe door
ditzelfde vergeefs te herhalen. Wat moet echter gelden van
datgene, wat ik aan de ziel toekende, het zich voeden en
gaan ? Doch als ik geen lichaam heb, zoo zijn dit ook niets
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dan inbeeldingen. En het waarnemen ? Ook dit kan niet
gebeuren zonder lichaam, en in den droom heb ik veel
meenen waar te nemen, waarvan later bleek dat ik het niet
had waargenomen" (Med. IL ib.).
„En het denken ?" — Nu komt DESCARTES eindelijk waar
hij zijn moet. „Hier heb ik 't gevonden ; het denken is".
Alles is van het menschelijk I k losgemaakt, alleen het
denken is er onafscheidelijk van. „Het denken is (cogitatio
est) ; dit alleen kan niet van mij afgescheiden worden, het
is zeker, dat ik ben, dat ik besta" (ego sum, ego existo,
certum est) (Med. II. ib.). —
Dit is weer zijn uitgangspunt, Het eind is als het begin,
maar hij heeft het eerst gestelde nu doordacht. Wij kunnen
het dus ook het keerpunt noemen, waartoe hij steeds terugkeert om van daaruit alles vast te stellen. Het is zeker het
middelpunt van zijn stelsel, terwijl hij het zelf vergeleek met het
eenige vaste punt van ARCHIMEDES. De formule, uitgedrukt
in de laatst geciteerde zinnen, wordt nog strakker aangehaald in het „ik denk, dus ik ben", terwijl nu nog het denken
verwijderd staat van het z ij n, waartusschen in een losser verband het I k staat. DESCARTES heeft nu vastgesteld dat het
Ik bestaat, dat het denken i s, omdat hij met onmiddellijke zekerheid weet Ik den k. Zijn redeneering heeft niet
den vorm van een streng bewijs of een zuivere sluitrede, maar
is ook niet de vorm der rechtstreeksche zekerheid, het „klaar
en duidelijk" inzicht, van het zelfbewustzijn in den term „ik
denk dus ik ben". Als hij heeft vastgesteld ik ben, ik besta,
nadat hij heeft verzekerd : het denken is, — vraagt hij
zich verder af: „Hoe lang?" en het antwoord is : „zoolang
als ik denk". — DESCARTES „laat nu slechts datgene toe,
wat noodwendig waar is". „Ik ben dus precies (gezegd)
slechts een denkend ding (res cogitans), d. i. een geest (mens)
of ziel (animus) of verstand (intellectus) of rede (ratio),
woorden van eene mij vroeger onbekende beteekenis : doch
ik ben een waar ding (res vera), dat waarachtig bestaat (vere
existens). Maar welk ding? Ik heb gezegd : een denkend".
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Het komt vooral aan op de juistheid der woorden, die DESCARTES kiest, en die ik dan ook zoo precies mogelijk heb weer
gegeven. Hij is hier, in 't midden van zijn tweede „Meditatie"
over den grondslag der philosophie, ook in 't midden van
zijn leer. Het denkend I k is het kernpunt zijner leer, als
't ware het z.g. 'springende punt' van de Cartesiaansche
wijsbegeerte. Van daaruit begint de wijsbegeerte als zekere
wetenschap gestalte te verkrijgen, te leven in een stelsel van
waarheid. De wijsbegeerte des twijfels zonder meer voert niet
tot een stelsel. Het is echter reeds een 'begin' van w ij s b eg e e r t e voorloopig alles in twijfel te trekken, ja, zelfs alles
voorshands te ontkennen, met het doel alles door scepsis
en negatie op den proef te stellen, gelijk men ook de
gegevens, die de zintuigen aanvoeren, zoolang beproeven moet
tot zij met de waarheid blijken overeen te komen. Dat de
zinnen bedriegelijk zijn, ervaring en wetenschap leeren
het ; dat het beeld der wereld nog niet de waarheid voorstelt, nadenken en wijsbegeerte brengen tot dit besef;
dat de overgeleverde en aangeleerde denkbeelden nog niet
de zekerheid der ware philosophie vormen, — de heldere
rede zal het bewijzen als zij den t w ij f e 1 aan 't werk stelt,
als zij die denkbeelden in sceptisch redeneeren op de
proef stelt. Voorloopig schijnt zoo alles betwijfelbaar, alles
onzeker.
Maar een zekerheid, te midden van al die onzekerheid,
laat de voorganger van het rationalisme gelden. De zekerheid namelijk dat het Ik, dat denkend werkzaam is, ook
werkelijk i s. Cogito ergo sum : ik den k, d u s ik be n. Zoo
geeft DESCARTES vorm aan de waarheid, dat de werkzaamheid des denkens een z ij n is. Hij past die waarheid op
zichzelf toe, doch ook op het denkend Ik in het algemeen.
Zoo is als 't ware het eerste 'houvast' der Cartesiaansche
wijsbegeerte, te midden van alle onvastheid des twijfels, gevonden. Het standpunt van den twijfel zou ook niet hciudbaar
zijn, als het denkend Ik niet de standvastigheid zelf was in
de zekerheid die de waarheid heeten zal. Zoo is degene,
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die denkend aan alles twijfelt, zeker althans van zijn eigen
z ij n. Een zekerheid is den twijfelaar, te midden van alle
onzekerheid, bewust geworden : ik denk, dus ben ik. Zijn
„Meditaties" leiden dit beginsel in.
Wij hebben nu in dezen zin geen stelling te zien, geen
sluitrede of syllogisme, maar een onmiddellijke waarheid,
gegrond op niets anders dan het wezen des denkens zelf, dat
het denkende „ik" wezenlijk „is". Het is dus een ontologische
zekerheid : „ik ben er zeker van dat ik een denkend wezen
ben", m. a. w. ik ben een denkende geest en mijn geest is
mijne substantie. DESCARTES maakt er dus geen b e w ij s
van dat het denkend ik bestaat, — het is de zekerheid zelf,
in dezen zin uit te drukken : ik ben er rechtstreeks zeker
van dat ik als denkend wezen b e n. Op dezen zekerheidsgrond nu, een zekerheid die niets anders is dan een klaar
en duidelijk (dare et distincte) inzicht of begrip, berust het
geheele stelsel van verdere redeneeringen, dat DESCARTES
opbouwt. Alles is zeker, wat ik even klaar en duidelijk inzie
als de zekerheid, dat ik denk en (dus) ben, of beter, dat ik
denkend ben. Het verbindingswoord dus (ergo) is wel begrepen overbodig, daar de gelijkheid of identiteit van denken
en z ij n bedoeld is, en zelfs de schijn van een syllogisme
vermeden moet worden.
En zoo komt DESCARTES aan het 'kenmerk' der waarheid.
„Ik zal nu, om te trachten mijn kennis uit te breiden, zorgvuldig om mij heen zien", zegt hij, „of er zich nog wat
anders in mij bevindt, waarop ik nog geen acht geslagen
heb. Ik ben er zeker van, dat ik een denkend ding ben
doch weet ik dan niet ook, wat daarbij behoort, opdat ik
van een zaak zeker ben ? Immers, in die eerste kennis was
er niets dat mij van de waarheid zeker maakte dan het klaar
en duidelijk inzicht van wat ik uitsprak, welks waarheid niet
toereikend zou zijn om mij van de waarheid daarvan zeker
te doen zijn, indien het ooit mogelijk ware, dat iets, wat ik
zoo klaar en duidelijk weet, valsch zou zijn. En zoo schijnt
't me daarom toe, dat ik reeds als algemeene regel mag
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stellen dat alle dingen die wij zeer helder en duidelijk weten
alle waar zijn" (Med. III. begin).
Het criterium der Waarheid is voor DESCARTES dus het
klare en duidelijke der kennis. Hij ziet het ware
als het h e 1 d e r e b e g r i p in het natuurlijke licht der Rede.
Heel zuiver begrijpt hij dus den toets der waarheid, niet in
een uitwendige overeenkomst met aangenomen principes,
maar als blijkend in het wijsgeerige denken, in de Rede zelf.
De Rede is zichzelf genoeg en heeft buiten zich geen toetssteen van noode om daarmee de waarheid te erkennen. Het
kenmerk der waarheid is haar eigen helderheid. Het is ook
deze helderheid, die den twijfel doet optrekken als het zonlicht de dampen. De troebelheden van zinnelijke gewaarwordingen, in die spheren waarin men slechts voelt en gelooft,
doch niet weet of begrijpt, trekken op als morgendampen
voor het zonlicht, dat den dag aankondigt der zuivere
wetenschap of wijsbegeerte.
Wij kunnen ook zeggen dat met den twijfel de v r ij heid
aanbreekt. De twijfel geeft aan het denken de vrijheid. Was
het denken gebonden aan overgeleverde principes, dan geeft
de twijfel het de vrijheid terug. DESCARTES dtirft den twijfel
te stellen, omdat hij vertrouwen heeft in de Rede, die alle
twijfel weer zal opheffen in de zekerheid der waarheid. Na
vrij onderzoek zal de Rede vertrouwen stellen in wat het als
waarheid in zichzelf gevonden heeft. Dit is in beginsel de
Rede die zichzelf bepaalt : de ware vrijheid. Het spreekt
vanzelf dat, waar dit beginsel gesteld wordt, de toekomst
der philosophie gewaarborgd is. Alle zinnelijke verschijnselen,
de geheele ervaringswereld, en alle meeningen, overtuigingen,
denkbeelden, beginselen, wetten en regelen worden aan een
uauwkeurig onderzoek onderworpen. Er staat geen ander
doel voor oogen dan de waarheid en geen gezag wordt gesteld boven het gezag der Rede.
DESCARTES redeneert nu aldus : ik heb een voorstelling of
beeld der dingen in mijn geest en zonder de dingen schijnt geen
voorstelling te kunnen ontstaan. Werkelijk bestaande dingen kan
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ik mij v oorstelle n, afgetrokkenheden niet, — doch deze laten
zich wel de n ke n. Daarmee is een belangrijk verschil aangeduid
tusschen voorstellen en denken. Vatten wij b.v. met DESCARTES
een duizendhoek als een abstractie op en de meetkundig
zuivere figuur, die geen concreet bestaan heeft, is in 't algemeen eene abstractie — dan kunnen wij zeggen : een duizendhoek laat zich wel denken, doch niet voorstellen. Nu is het
echter niet de zuivere meetkundige figuur als zoodanig die
zich niet laat voorstellen, want de driehoek b.v. laat zich
wel voorstellen, omdat deze in beeld is te brengen, hoe
onzuiver zulks ook moge geschieden, — het is in 't bijzonder
de d u i z e n dhoek, of in 't algemeen de v e e lhoek, die niet
voor de voorstelling te halen is. Denk ik aan een duizendhoek, zoo verklaart de schrijver der „Meditates", dan besef
ik wel de waarheid dat deze een figuur is die samengesteld
is uit duizend zijden, even gemakkelijk als ik besef dat een
driehoek bestaat uit Brie zijden ; maar geenszins kan ik mij
den duizendhoek voorstellen, zooals ik mij den driehoek
voorstel (Med. VI. 323) 1 ).
Hoe ontstaan voorstellingen in onzen geest ? Wij ontvangen indrukken van de dingen buiten ons. De voorstellingen zijn onafhankelijk van onzen wil en ons denken. Niet
onze geest is de oorzaak der voorstellingen, de oorzaak ligt
buiten ons : of in de dingen of in God. De dingen verschillen
zoowel van onzen geest als van God. In de d i n g e n, of
beter in het wezen of de s u b s t a n t i e der dingen, ligt de
oorzaak der indrukken of voorstellingen ; want ware de oorzaak slechts in God, dan zou de ware oorsprong ons verborgen blijven. Doch God laat ons niet, zonder onzen schuld,
in dwaling, terwiji zelfbedrog uitgesloten is. „God misleidt
ons geenszins", — en bijgevolg kan er geenerlei dwaling in
onze denkbeelden zijn, zonder dat ons het vermogen gegeven
is haar in te zien en van haar tot de waarheid terug te
1 ) De pag. slaat op de uitg. van VICTOR COUSIN 1824-1826. Waar
het no odig is de blz. aan te wijzen is deze uitgave bedoeld.
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keeren. Wij hebben de middelen in ons met zekerheid de
fouten te herkennen (Med. VI. 330, 335).
,.Er is een groot verschil tusschen den geest en het
lichaam" (Med. VI. 343), zegt de schrijver der „Overdenkingen", die een stoffelijke en een geestelijke substantie
streng van elkaar afscheidt, als twee wezenlijkheden, die niets
met elkaar gemeen hebben. De dingen, die ook een wezenlijk
bestaan hebben, bestaan onafhankelijk van ons denken.
Alles wat een eigen wezenlijk bestaan heeft, een zelfstandig
wezen is, onafhankelijk van alle bestaande dingen, noemt
DESCARTES „substantie". De opperste Substantie is een wezen,
dat voor zijn bestaan geen ander van noode heeft. Dit
opperste wezen, waarin „geen gebrek of beperking te bespeuren is", deze „volmaakte substantie" wordt „God" genoemd (I. Obj. et Rep. 454).
God is de eenige substantie, die voor haar bestaan geen
ander van noode heeft. God is de „absolute" substantie, de
geesten en lichamen zijn slechts „relatieve" substanties. Gods
volstrektheid sluit zijn bestaan in, — dit is de ware zin eener
leer, waarin de substantie Gods, als het door zichzelf bestaande
Goddelijke wezen, in waarheid alle bestaan te buiten gaat. Het
is hier noodig te bedenken dat de schrijver der „Overdenkingen" aan het begrip „bestaan" (exister, existere) een ruime
beteekenis geeft 1). In zijn engere beteekenis geeft ons begrip
‘bestaan' slechts een stoffelijk aanzijn te kennen, denkt men
zich het bestaande als de bestaande 'dingen' en is alle bestaan vanzelf een 'positief' bestaan terwiji het begrip in den
zin waarin DESCARTES het toepast veel meer omvat, n.l. het
bestaan in waarheid en in werkelijkheid. Duidelijk komt dit
uit in den volgenden zin, waarin hij een belangrijke ge1 ) Daarmede is ook gezegd dat hij het begrip „bestaan" (exister,
existere) niet zuiver van andere onderscheidt. Met het 'bestaande' bedoelt D. dikwijls wat wij met onze voor de wijsbegeerte zoo geschikte
taal het 'werkelijke' noemen. Men bedenke dat men in 't Fransch of
Latijn geen woord heeft voor het begrip 'werkelijkheid'. Het ook door
ons Nederlanders zoo vaak misbruikte 'realiteit' beteekent eigenlijk
'dingheid' of 'zakelijkheid'.
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dachte uitdrukt : „Om te beseffen wat substanties zijn, behoeven wij slechts te bedenken dat zij kunnen bestaan zonder
behulp van eenig geschapen ding" (Princ. d. 1. Phil. III. 95).
Daarmee is begrepen dat DESCARTES de Substantie, in den
volstrekten zin, moest stellen in God. Alleen het Goddelijke
heeft voor zijn bestaan niets buiten zich van noode. „De
substantie, die wij beseffen als in den hoogsten zin volmaakt,
en waarin wij niets bespeuren wat behept is met iets gebrekkigs of beperking van volmaaktheid, heet God" (I. 454).
Wij hebben de idee Gods. Hoe komen wij daaraan ? Niet
uit ons zelf, zegt DESCARTES, daar wij eindige en dus onvolkomen wezens zijn en het oneindige niet uit het eindige kan
voortkomen. De idee Gods is ons aangeboren. Het is
duidelijk, dat die idee ons is ingeprent, in ons is veroorzaakt,
door een volmaakt wezen (ens perfectissimum), het oneindige
wezen, dat niet anders dan de werkelijk bestaande God is.
Datgene toch, waarvan wij, de eigenschappen (propriete,
qualite ou attribut) waarnemende, een „werkelijk begrip"
(reel idee) hebben, noemen wij substantie (I. 45 3). Uit
die eigenschappen blijken als 't ware hare bestaanswijzen.
Zoo kennen wij ook de substanties geest en 1 i c h a a m.
,De substantie waarin onmiddellijk de gedachte woont heet
gees t" en „de substantie die de onmiddellijke grond (sujet)
der ruimtelijke uitgebreidheid is en van de gebeurtenissen
welke die uitgebreidheid vooronderstellen, zooals de figuur,
de toestand en de beweging van plaats, enz., heet 1 i c h a a m"
(I. 453). Daar slechts God „werkelijkheid heeft (peut
exister) zonder behulp van eenige geschapen zaak" (III.
95), is hij de eenige substantie in den meest volstrekten zin.
Slechts de goddelijke substantie is absoluut — de substanties
geest en stof zijn geschapen, bestaan door God. God alleen
bestaat door zichzelf. De substanties geest en stof zijn dus
als zoodanig slechts in 'betrekkelijken' zin te denken, daar
zij hun grond van bestaan in de Goddelijke substantie hebben.
God is de absolute substantie geesten en lichamen kan
hij zoo dan r e 1 a t i e v e substanties noemen, gelijk God
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oneindig en onafhankelijk en de geesten en lichamen (of
dingen) eindig en afhankelijk zijn. Alle geesten en dingen
toch berusten in de Goddelijke zelfstandigheid. Alle geestelijke en lichamelijke werkingen komen voort uit het substantieele wezen Gods.
Wat in 't algemeen de relatieve substanties geest en lichaam
zijn, kan slechts blijken uit hunne eigenschappen. De eigenschappen, die het eigenaardige der substanties uitdrukken
en noodzakelijk inwonend (immanent) zijn, worden a t t r
b u t e n genoemd, qualiteiten zonder welke de substanties
niet zijn of gedacht kunnen worden. Het attribuut kan zich
weer op verschillende wijzen toonen, niet noodzakelijk, maar
toevallig, accidenteel, welke wijzen m o d i (modificaties)
genoemd worden. Zoo is namelijk het denken attribuut van
den geest ; tot den geest behoort noodwendig het denken en
zonder denken is de geest geen geest. En zoo zijn bepaalde
voorstellingen modificaties van het attribuut des denkens ;
het denken kan zich toevalligerwijze bezighouden met voorstellingen van wiskundigen of zedelijken aard, doch behoeft zich
daar niet noodzakelijk toe te bepalen. Ten opzichte der
stoffelijke substantie geldt hetzelfde onderscheid : de uitgebreidheid of ruimte is attribuut van de lichamelijke natuur,
de vormen zijn modificaties van de ruimte. De verschillen
tusschen de substanties noemt DESCARTES werkelijk (reel) :
„de substanties zijn werkelijk van elkaar onderscheiden"
(III. 104).
Dit is de Substantie-leer, door DESCARTES afgeleid uit de
Godsidee, het hoogste punt zijner philosophie. Hij was allerminst een godloochenaar of atheist, al hebben theologen
hem daarvoor uitgescholden. Hij was intuitief overtuigd van
Gods 'bestaan', en heeft dat bestaan ook logisch, dat is
in Cartesiaanschen zin mathematisch-deductief, trachten te
'bewijzen'. Wij kunnen ons zelfs zeer goed voorstellen waarom
DESCARTES veel waarde hechtte aan zijne „demonstraties"
van Gods bestaan ; vooreerst ten opzichte van de kerkelijke
overheden, niet zonder reden toch droeg hij zijn werk,
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de „Meditaties", op aan de heilige theologische faculteit der
Sorbonne, die als invloedrijk en zuiver Catholiek bekend
staande, door haar gezag het werk, waarmee de wijsgeer
oprecht meende de Christelijke theologie en philosophie
krachtig te steunen, in aanzien bij geloovigen verhoogde, —
en bovendien voor zijne philosophie, die het Godsbegrip als
haar centrum beschouwt. Het om zoo te zeggen onloochenbare
resultaat zijner demonstraties dacht hem de z e k e r h e i d,
de als 't ware 'wiskundige' zekerheid, van Gods bestaan ; en
daarvan zelf volmaakt overtuigd alle twijfel immers is
mathematisch weggeredeneerd — moest hij die uitkomst wel
van het hoogste belang voor de philosophie achten. Wat zoo
klaar en duidelijk voor den geest blijkt of in de rede ligt,
dat moest onmiskenbaar z e k e r of w a a r zijn.
Hij stelt het geval, in zijn le Meditatie, dat een machtig
wezen ons bedriegt en onzen geest met valsche voorstellingen
misleidt. Indien God ons echter zulk een verkeerde Rede
had gegeven, dat wij het valsche als waarheid, nl. als datgene
wat klaar en duidelijk is, opvatten, dan zou hij een „bedrieger"
zijn. En God is volstrekt geen bedrieger : „Dieu n'est point
trompeur". Dan ware God niet ... God. Daartegen houdt geen
twijfel stand. De overal doorgevoerde twijfel ziet hij dus te
pletter slaan tegen de rots van zekerheid van Gods waarachtigheid.
Al heeft DESCARTES getracht het bestaan Gods syllogistisch
te b e w ij z e n (waarover later), getrouw aan zijn beginsel,
dat alles wat in het bewustzijn „klaar en duidelijk" is ook
„waar" is (Med. III, IV. Vgl. Pr. ph. I., pass.), zou hij reeds
kunnen volstaan met de ‘verzekering' dat God bestaat, dewijl
hij de Go d s v o o r s tell i n g „klaar en duidelijk" acht. En in
zekeren zin volstaat hij ook met die onmiddellijke zekerheid
des bewustzijns ; terwijl de door wiskunstigheid vernieuwde
syllogistiek van Scholastisch cachet der Cartesiaansche bewijzen, zooals wij zien zullen, niet veel anders is dan schijnredeneering. Evenals in de Scholastiek zit de waarde echter
niet in het resultaat der redebesluiten, maar in de scherp76
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zinnigheid en meesterlijke geoefendheid van den geest ; niet
dus in het door de rede bewerkte, maar in de werkzaamheid
der rede zelf, — wier gebrek evenwel was dat zij min of meer
door principes, niet door de rede verkregen, bepaald werd,
en niet naar waarheid z i c h z el f b e p a a 1 d e of v r ij was.
DESCARTES heeft drieerlei bewijzen voor het bestaan van
God trachten te leveren. Men vindt deze bewijzen in zijne
„Principes der Philosophie" in I 14, N 17-18 en 20-21,
in de Hie en IVe zijner „Meditaties" en in den vorm van
de geometrische bewijsvoering waarin later ook SPINOZA
zijne „Ethica" als het volmaaktste type dezer denkwijze zou
opstellen —, door DESCARTES als proeve gegeven aan het
einde van het antwoord op de tweede reeks der tegenwerpingen tegen zijne „Meditaties". In den laatsten vorm
zijn zij als de bewijzen opgesteld van een drietal stellingen.
Wij zullen ze in deze volgorde beschouwen.
De eerste stelling luidt : „Het bestaan van God wordt geleerd uit de enkele beschouwing zijner natuur".
Het bewijs geeft hij aldus : „Het is hetzelfde te zeggen,
dat iets in de natuur of het begrip der zaak gelegen is als
te zeggen, dat ditzelfde van de zaak waar is ; nu is het
noodwendig bestaan in het begrip van God begrepen (volgens
een grondstelling) ; derhalve is de stelling van God waar'
dat het noodwendige bestaan in hem begrepen is, of dat hij
bestaat".
Deze redeneering heeft den vorm van een bewijs. Is evenwel
de geheele opstelling van dien vorm niet slechts een schijnvertooning ? Het eerste gedeelte der grondstelling, waarop hij
zich beroept, een der algemeen aangenomen stellingen
(axioma to van zijn geometrische constructie), bevat reeds
alles wat hij betoogen wil : „In de voorstelling of het begrip
van elke zaak is het zijn begrepen". In zijn 5e postulaat,
dat de waarde van een axioma heeft, had hij reeds zelf
gezegd, dat uit de grondstelling „zonder verderen omsiag
Gods bestaan gekend wordt" als iets vanzelfsprekends, d. i.
klaar en duidelijk ingezien.
77

38
De tweede stelling is : „Het bestaan van God wordt daaruit
alleen, dat zijne voorstelling in ons is terugwaarts (a posteriori) bewezen".
Het bewijs is : „De objectieve werkelijkheid (realitas objectiva) 1 ) van al onze voorstellingen eischt een oorzaak, waarin deze
werkelijkheid (realitas) niet slechts objectief, maar ook formeel
of overheerschend bevat is. (Dit is een axioma). Nu hebben
wij de voorstelling van God (volgens eene definitie) en de
werkelijkheid dezer voorstelling is noch formeel noch overheerschend in ons (axioma) en kan ook nergens anders dan
in God bevat zijn (volgens een definitie) en dus eischt deze
in ons aanwezige Godsidee God zelf als oorzaak, en derhalve
bestaat God (definitie)".
Dit bewijs berust, welbeschouwd, eenerzijds op de werkelijkheid van het menschelijk bewustzijn (God als voorstelling),
anderzijds op een metaphysische stelling (God als oorzaak).
Wij zouden het een anthropologisch-metaphysisch, of alleen
gelet op het oorzakelijke, eenvoudigweg een causaliteits-bewijs,
kunnen noemen, gesteld namelijk dat dit bewijzen of
demonstreeren als zoodanig onweersprekelijk of afdoende
zou zijn. —
De derde stelling is : „Het bestaan van God wordt bewezen daaruit, dat wijzelf, die zijne voorstelling hebben,
bestaan".
Het bewijs is als volgt : „Als ik de kracht had mij te
onderhouden, dan had ik des te meer de macht, mij de
volkomenheden te geven die mij ontbreken (berust op
axioma's), want deze zijn slechts attributen der substantie,
en ik ben een substantie ; maar ik heb niet de macht mij
deze volkomenheden te geven, want anders zou ik ze hebben
(axioma) ; derhalve heb ik niet de macht, mij zelf te onderBedoeld is eigenlijk niet wat wij verstaan onder „de objectieve
I)
realiteit" (= voorwerpelijke zakelijkheid), doch eigenlijk juist de subjectieve of persoonlijke werkelijkheid, (inhoud van den begripsvorm), daar
D. denkt aan de zekerheid of waarheid van het zelf bewustzijn, die evenwel in waarheid niet voonverpelijk en zakelijk is. Vgl. foot blz. 33(73).
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houden. En verder : ik kan niet bestaan, zonder dat ik
onderhouden word, zoolang ik besta, of door mij zelf, als ik
de macht daartoe had, of door een ander, die haar heeft
(berust op axioma's) ; toch besta ik, zonder dat ik de macht
heb mij te onderhouden, zooals reeds bewezen is ; 'derhalve
word ik door een ander onderhouden. En vervolgens hij,
die mij onderhoudt, heeft in zich formeel of overheerschend
alles wat in mij is (axioma) ; in mij is echter de voorstelling
van vele volkomenheden, die mij ontbreken, en tegelijk de
voorstelling van God (volgens definities) ; derhalve is ook in
hem, die mij onderhoudt, de voorstelling van dezelfde volkomenheden.
Eindelijk ; deze zelf kan Been voorstelling der volkomenheden hebben die hem ontbreken of die hij formeel of overheerschend niet heeft (axioma) ; want indien hij de macht
om mij te onderhouden heeft, zoo zou hij des te meer de
macht hebben, deze aan zichzelf te geven, als zij hem ontbraken (volgens axioma's). Hij heeft echter de voorstelling
van alle volkomenheden, die mij ontbreken, en die slechts
in God kunnen zijn, gelijk zooeven bewezen is ; derhalve
heeft hij deze formeel of overheerschend in zich en is zoo
God".
Dit bewijs houdt voornamelijk verband met de opvatting
van den mensch als een onvolkomen en van God als een
volkomen wezen (ens perfectissimum), en berust vooral op de
8e definitie der geometrische constructie : „De substantie, die
wij als hoogst volkomen erkennen, en waarin wij ons niets
voorstellen, wat een gebrek of beperking van volkomenheid
bevat, heet God" (Vgl. I. 454)• —
Het eerste der wiskundige bewijzen is dus gekenmerkt
door de gelijkheid van het begrip en het bestaan Gods.
Afgezien van de inadwquate zegswijze ‘bestaan', terwiji in
waarheid van de w e r k e l ij k h e i d Gods sprake had moeten
zijn, ligt in de identiteits-stelling van „begrip" en „bestaan"
iets waars, iets redelijks, ja, de ware redelijkheid, indien
het begrip zich vermag te ontwikkelen in een encyclopwdisch
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stelsel, waarin het zich vanzelf waar maakt. Bij DESCARTES
komt de identiteit van denken en zijn evenwel slechts als een
op zichzelf staande gesteldheid voor, bij wijze van een grondstelling. Wij hebben er al op geduid, dat het eerste bewijs
reeds ligt in de grondstelling (axioma 10), dat „in het
(ware) begrip het zijn bevat" is.
Het tweede wiskunstige bewijs steunt op het begrip o o rz a a k : de voorstelling Gods in ons heeft een „oorzaak", die
„formaliter" (naar den vorm) en „eminenter" (overheerschend)
„de realiteit van de voorstelling bevat", en : „de realiteit van
de Godsvoorstelling kan niets anders dan God zelf zijn".
Het in de voorstelling zijn (esse in intellectu = esse objective) wordt, naar analogie van ANSELMUS, teruggebracht tot
het zijn in de realiteit (esse in re = esse formaliter) (vgl.
axioma 4).
Het derde wiskunstige bewijs is afhankelijk van de
definitie van God als het wezen dat alle volkomenh e d e n bezit. Het bewijs hangt nauw samen met het tweede,
daar men in plaats van „onderhouden" veroorzaken
lezen kan. De zin is in 't kort deze : hij, die mij onderhoudt
(vgl. veroorzaakt) heeft formeel of overheerschend alles wat
in mij is (vgl. axioma 4) ; in mij is de voorstelling van alle
volkomenheden en derhalve ook in hem ; hij heeft de macht
zich alle volkomenheden voor te stellen, die slechts in God
• heeft hij deze formeel of overheerschend in
kunnen zijn, this
zich en is daarmee God.
Het gebrek van al dergelijke syllogistische of wiskunstige bewijzen buiten het bepaalde gebied der wiskunde, is, dat reeds
in de grondstellingen (axioma's), begripsbepalingen (definities)
en vanzelfsprekende eischen of redelijke afspraken (postulaten)
alles wordt gesteld en meegebracht, wat in het bewijs moet
worden samengesteld en bijeengebracht. Terwij1 datgene,
wat dan, in een eenigszins logisch verband met elkaar
samenhangend, bij wijze van willekeurige sluitrede, het te
bewijzene oplevert, wordt in werkelijkheid — en in waarheid —
niets anders bewezen of aangetoond dan hetgeen bereids in de
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grondstelling enz. lag. Men komt met dergelijke redeneeringen
niet voordit. Men draait bij die syllogismen in een engen
willekeurigen kring rond, en is bij hetzelfde gebleven, terwijl
men waant voorditgekomen te zijn. Men maakt zich niet
eens bewust dat in het bewezene niets wordt gevonden wat
niet reeds in het axioma of de definitie gegeven was, en ziet
geheel af van het bewijs dier axioma's en definities zelf.
Men leere hier vooral bedenken, dat al dergelijke bewijzen
altijd willekeurig zijn, met een bepaald doel voor oogen geleverd worden. Dit was juist het groote euvel der geheele
Middeleeuwsche Philosophie, waardoor zij te gronde moest
gaan. Nimmer kan men willekeurig van buiten af of een
doel buiten haar nastrevend — de `waarheid' bewijzen' : de
waarheid bewijst zichzelf en vanzelf.
Al die bewijzen gebeuren nooit zonder dwang. Zij gebeuren.
als 't ware nooit vanzelf. — Men moet de waarheid niet
verkrachten. Men moet niet op de waarheid afgaan en haar
iets ontrukken, wat zij bereid was vanzelf te openbaren
te harer tijd. De waarheid ontplooit zich, d. i. maakt zichzelf
waar, in haar stelsel.
In zijn z.g. bewijzen van Gods bestaan is DESCARTES ver
verwijderd vau zijn naturalistisch standpunt, terwij1 hij zelfs
als rationalist met zijn gedachten verkeert in het Scholastische
Middeleeuwsche tijdvak van de geschiedenis der wijsbegeerte.
Het causaliteits- of anthropologisch-metaphysisch bewijs, het
tweede der genoemde, dat hij, uitvoeriger dan in zijn geometrisch bouwwerkje opstelde, in zijn „Meditaties" (III) en
in zijn „Principes" (I. N 17-18) samenknutselde, begint zelfs
met een aantal overdenkingen (Med. III), die geheel zouden
passen in een Scholastisch leerstelsel. En bij het z.g. ontologische bewijs, het eerste der „geometrische", knoopt hij
(Med. VI en Princ. I. N 20, 2 I) zelfs aan bij het door ANSELMUS
(1033-1109) geleverde, zonder dat er veel bij komt wat op
het tijds- en karakterverschil duidt tusschen Middeleeuwsche
en Nieuwe Wijsbegeerte.
Het beste, d. i. het meest met zuivere rede overeenstemmende,
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bewijs — in zoover men bij dit „bewijzen" kan spreken van
beter en redelijker, daar toch bij al dat bewijzen niets bewezen wordt dan wat reeds in de pramissen meegebracht
was, terwiji juist bet zuiver redelijke inzicht leert dat de
waarheid zich niet 'bewijzen', maar zich wel 'begrijpen' laat —
het in redelijken zin beste bewijs is dus dat, waar uit het
begrip Gods tot het bestaan Gods wordt besloten.
Daarbij doet zich de vraag voor, of de toekenning van
het ‘bestaan' aan de Godheid, en aan de Waarheid in 't
algemeen, niet is de toekenning van eene lagere functie
of categorie aan het Hoogste, en of niet eer het Goddelijke
en het Ware alle ‘bestaan' te boven of te buiten gaat. Als
zoodanig opgevat is het ook geen eigenlijk bewijs meer — het
is er daarom nog niet minder om daar het niet den vorm van
een syllogisme heeft. Doch wel komt het overeen met DESCARTES' criterium der waarheid : een klaar en duidelijk inzicht.
Zooals hij zal spreken van twee vermogens van den geest, het
„inzicht" (perspicacitas) en de „scherpzinnigheid" (sagacitas),
of wel de „intuftie" en de „reflexie" (inductie zoowel als
deductie), zoo zal hij ook het „klare en duidelijke inzicht",
zonder dat hij het zich precies bewust maakt, in zijn werk
onderscheiden van het „bewijs". De „intultie" is te vergelijken met het onmiddellijke „klare en duidelijke inzicht",
terwiji de „inductie" (samengenomen met de deductie) overeenkomt met het beredeneerde „bewijs" ; door „inzicht"
of „doorzicht" of perspicacitas wordt de waarheid onmiddellijk
of intuitief aanschouwd, terwiji door „scherpzinnigheid" of
sagacitas eerst na den omweg van het bewijs, van afleiding
en sluitrede de waarheid aangetoond wordt ; m. a. w. met het
vermogen der intuitie aanschouwt of begrijpt de mensch
klaar en duidelijk de waarheid en met het vermogen der
redeneering (inductie en deductie) bewijst hij haar. Er is evenzeer de verhouding tusschen aanschouwing en verstand mee
bedoeld (vgl. Reg. III, IV).
Bij DESCARTES zijn deze vermogens nog niet tot een volkomen eenheid gegroeid. In een later tijdperk der Philosophie
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zal het onmiddellijke inzicht in en het middellijke bewijzen,
aantoonen of verklaren van de waarheid (in en door „het
licht der rede"), samenvattend opgeheven worden in een
hoogere eenheid, in de zelfbemiddeling des begrips. Intuitie
en inductie (deductie) en evenzoo helder i n z i e n en b ew ij z e n zijn een in het b e g r ij p e n. In het begrijpen gaan
de begrippen ineen en uiteen volgens den denkgang, waarin
de waarheid helder gezien en aangetoond kan worden, dewijl
het begrip zichzelf nagaat. De begrippen gaan ordelijk uiteen
en ineen, om samengevat en welbegrepen het veeleenige
Begrip to zijn.
DESCARTES' beginsel van de eenheid van denken en zijn,
de formule van het zelfbewustzijn „ik denk dus ik ben"
is immers reeds niet gevonden door deductie of bewijs, en,
ook zelf heeft hij er geen syllogisme of sluitrede mee aangeduid (vgl. Resp. ad Obj. II). Het „dus" heeft slechts de
s c h ij n van een gevolgtrekking of bewijs. Het „cogito (ergo)
sum" berust op onmiddellijke zekerheid, wordt intuitief begrepen door klaar en duidelijk inzicht ; het is de rechtstreeksche
zekerheid van het zelfbewustzijn. Zoo is het cogito sum de
uitspraak van het denkend Ik, dat in het denken bewust is van
zich-zelf, — een onmiddellijk begrepen waarheid, waarvoor
alle twijfel zwicht. Met een woordspeling zou men in 't
Hollandsch kunnen zeggen : bewustzijn is bewust zijn.
Zoo is ook de idee Gods identiek met het bestaan Gods.
De Godsidee is het hoogste doel van DESCARTES' leer. De
geheele leer der „Substanties" ontwikkelde hij uit het principe
der Godsidee. Zijn definitie van Substantie als het wezen dat
voor zijn bestaan geen ander van noode heeft is immers zoodanig
(het Nederlandsche woord voor Substantie is het 'Zelfstandige',
dat bijna letterlijk met de definitie overeenkomt ; datgene
wat door zichzelf bestaat), dat in den volstrekten zin des
woords slechts G o d Substantie is, terwijl ten opzichte dezer
Goddelijke Substantie het denkende en het uitgebreide of
lichamelijke wezen, geest en stof, slechts betrekkelijke substanties zijn. Zij bestaan niet door zichzelf, maar door God.
83

44
God is „oorzaak van zichzelf" (causa sui). Geest en stof zijn
„geschapen" substanties. Zij bestaan slechts op zichzelf in den
zin dat zij niets met elkaar gemeen hebben. Geest en stof, die
met hunne attributen en modificaties het heelal uitmaken, staan
nergens met elkaar in verbinding. Zij bestaan als twee
werelden naast elkaar, de geestelijke en de stoffelijke, zonder
een punt van aanraking.
De Cartesiaansche wereldbeschouwing is dus du alistisch.
In het heelal heerscht overal de tweeheid van geest en
stof; in den mensch, waarin zich de wereld in 't groot
als 't ware concentreert tot de wereld in 't klein, heerscht
de tweeheid van ziel en lichaam. Een tweeheid, zelfs
in tegenstelling, kan in samenstelling of vereeniging tot
eenheid worden ; doch de parigheid van menschenziel en
-lichaam verkeert, evenals die van wereldgeest en -stof,
volgens de Cartesiaansche theorie, in tweespalt, — in werke
lijkheid evenwel vormen zij de eenheid van den m e n s c h.
Deze gebrokenheid is een gebrek van de leer, niet van de
werkelijkheid. Want de mensch vormt een eenheid, ook
volgens DESCARTES. Die samenstelling tot een eenheid, welke
volgens zijn leer onverklaarbaar is, zoo 'verklaart' hij desniettemin dus feitelijk buiten zijn leer om — is door
God bewerkt. De kunstige band tusschen ziel en lichaam is
door God gelegd. Zoo lijkt de mensch een door God gemaakt onverklaarbaar kunstvoorwerp. De samenstelling werd
eenigszins mechanistisch voorgesteld ; het lag voor de hand
den mensch als een door God geschapen hoogst kunstige
automaat op te vatten. Geplaatst voor de moeilijkheid, die
hij zelf veroorzaakt had door zijn principes, voornamelijk
door zijn definitie van Substantie, om het dualisme van ziel
en lichaam op te lossen, liet DESCARTES, evenals men in de
antieke tragedie wel deed om zich ten slotte uit de moeilijkheden te redden, God als Deus ex machina optreden : God
bindt de dualiteit der geschapen substanties in den mensch
tot een eenheid. Wat hij met zijn leer niet vermocht te
verklaren, doch vvat de werkelijkheid hem niettemin voor
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oogen stelde, de eenheid van den mensch, die ziel en lichaam
in eenen is, wordt door de onverklaarbare Goddelijke macht
bewerkt. DESCARTES „gebruikt Gods macht" als een „middel",
zoowel om ziel en lichaam te vereenigen als om ze te
scheiden (slot zijner geom. disp. Med. Resp. II).
De wijze waarop DESCARTES de resultaten van zijn natuuronderzoek in zijne psychologie, zijne „Verhandeling over de
Hartstochten", neerlegt, gelijkt op die van den natuurgeleerde
onzer dagen. Toch ligt zijne beteekenis niet in zijne psychologic noch in zijne overige natuurleer. Zijne beteekenis ligt
voor een kleiner deel in de analytische rneetkunde, waarvan
wij uiteraard slechts terloops gewag hebben gemaakt, en
voor het grootste gedeelte in zijn rationalisme, waardoor hij
de vader werd der Nieuwere Philosophic.
Samenvattend erkennen wij in het Cartesianisme allereerst
een nieuwe vrije geest, een geest van onbevooroordeeldheid,
die zich vooral in het beginsel van den twijfel uit, een
twijfel, die door de rede overwonnen wordt. Hierdoor is,
wat wij in het begin dezer beschouwing noemden, het vertrouwen op de rede, gekenmerkt, hetwelk wel het meest de
nieuwe Natuurwetenschap en Wijsbegeerte dat zegevierende
aanschijn geeft. Het vertrouwen op de rede beteekende voor
den vader der nieuwere wijsbegeerte in 't bijzonder : alles door
denken bewijzen, d.i. tot zekerheid of waarheid brengen.
Die zekerheid werd verkregen : eensdeels door middel der
mathematische bewijsvoering, die aan zijne leer een wetenschappelijk karakter geeft, anderdeels onmiddellijk door
klaar en duidelijk inzicht of begrip, zijn wijsgeerig beginsel
bij uitnemendheid. Den hechten steun der zekere waarheid
vindt hij zoowel in het bestaan van God als van het
denkend Ik, het in zelfbezinning gevonden beginsel des
zelfbewustzijns. Uit de eerste bestaanszekerheid ontwikkelt
hij zijn substantieleer, die met name als leer der twee substanties geest en lichaam in tweespalt verkeert, niettegenstaande de eenige volstrekte substantie Gods. Uit de bestaanszekerheid van het denkend lk ontwikkelt hij zijn leer
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van de zekerheid van de wetenschappelijke en wijsgeerige
stellingen enz., die hij wiskundig demonstreert.
Uit het beginsel van het denkend Ik als het bewuste zeif, het
zelfbewust zijn, waarin de identiteit van het bewuste en het
zijnde of van denken en werkelijkheid, ligt opgesloten, kan
DESCARTES voorloopig niet anders ontwikkelen dan de
tegenstelling van de denkende geest en de uitgebreide
stof, waarin wij weer de tweespalt zijner substanties herkennen. Hier ligt het groote probleem der nieuwe wijsbegeerte : de tegenstelling en eenheid van d e n k en en w e rk e 1 ij k h e i d, het probleem dat DESCARTES slechts in een
tegenstelling dualistisch opstelde, doch niet verklaarde.
Wij zien hier de tweespalt tusschen God en Wereld, die
oak den mensch opensplijt in de afzonderlijkheden van geest
en lichaam. Deze kloof, die de geschiedenis der wijsbegeerte
ons voor oogen stelt, moet overbrugd worden. Theologisch
of eer theosophisch zal dit gebeuren o.m. door MALEBRANCHE,
die de eenheid in den mensch voor een 'wonder' verklaart.
Philosophisch zal het gebeuren door SPINOZA, die het dualisme
oplost in een al-eenheidsleer. Meer behoeft niet gezegd te
worden om te doen beseffen waar de toekomst der Philosophie ligt. Zij loopt voorloopig uit op het Spinozisme, dat
de ware consequentie vormt van het Cartesianisme. Doch
eerst moest het Cartesianisme gedurende en na het leven van
DESCARTES zijn geest uitbreiden. Die geest is onsterfelijk.
„Het Cartesianisme als stelsel is mislukt en dat voor immer,
de geest van het Cartesianisme is onsterfelijk" zegt JULES
SIMON (Oeuvr. d. Desc., Introd. LXII).
DESCARTES' leer breidde zich vooral in de tweede helft
der Ile eeuw van Holland over Duitschland uit, terwij1 er
een wederkeerige werking plaats greep tusschen Holland en
Frankrijk, overal in die landen en de daartusschen liggende
Zuidelijke Nederlanden, vooral te Utrecht en later te Leuven
beroering wekkend. Van Frankrijk uit verspreidde de nieuwe
leer zich over Engeland en Italie. Doch nergens heeft DESCARTES zooveel aanhangers gehad als in de Nederlanden,
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waar hij gedurende ruim 20 jaar gewoond en gewerkt had.
Wel had hij, hoe voorzichtig ook de taak als philosoof opvattend, de theologen tegen zich in 't harnas gejaagd, die met
een felheid en haat, het bekende odium theologicum, hem
bekampten, die spreekwoordelijk is geworden. Nadat wij hem
b.v. toch al spoedig aanhang zagen krijgen aan de Utrechtsche
universiteit, volgde een bestrijding door theologen, met name
door VOETIUS, voor wien geen middel te min was om den gehaten
„atheist" — n.b. dezelfde die zijn best gedaan had om het
bestaan van God te „bewijzen" — te verdelgen. Al veranderde
de eerste medestander te Utrecht, REGIUS, later in een tegenstander, die tot een plat materialisme verviel, toch breidde zich
zijn leer langzamerhaiid uit, vooral aan de universiteiten
Leiden, Utrecht, Groningen, Franeker, Leuven, niet alleen in de
philosophische en mathematische wetenschappen, maar zelfs
ook in de theologie. Er ontstonden commentaren, ontbrekende
gedeelten werden aangevuld, zijn leeringen werden uitgewerkt.
De theologie werd zelfs voor een groot deel gerationalizeerd,
waarvoor de Cartesiaansche bewijzen van het Godsbestaan
de voorbeelden waren. Zelfs de tegenspraak tusschen de
theorie van de beweging der aarde om de zon en het
Bijbelwoord werd rationalistisch goedgepraat. Zeer merkwaardig was het streven om de Schrift zinnebeeldig op te
vatten en allegorisch te verklaren. Het Cartesianisme, het
rationalisme, bracht overal licht, het licht der rede.
DESCARTES werd de vernieuwer der Wijsbegeerte, le door
een nieuw principe het zelfbewustzijn of het denkend 1k,
dat slechts zekerheid of waarheid toekent aan het denken ;
2e door een nieuwe methode : de wiskundig-logische, volgens
welke dat denken moest geschieden. Daarenboven had hij als
kenmerk der waarheid : het heldere en duidelijke inzicht.
De zekerheid zoowel van het denkend zelfbewustzijn als
van de wiskundige denkwijze, werd de grondslag waarop
inderdaad een stelsel van zekere gedachten te bouwen was.
En deze bovenzinnelijke zekerheid van het denkend 1k,
grondslag van zijn stelsel, vond ook steun in de werkelijkheid
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der natuur. Als hij spreekt van het 'natuurlijke' licht der
rede, dan weet hij dat de bron van het rede-licht welt uit
de diepten der natuur. En als hij weer de natuur beschouwt,
dan leert hij daarin de w e r k e 1 ij k h e i d kennen, die hij in
zijn leer verklaart. Het was voor hem nog mOgelijk de
natuurwetenschap met de wijsbegeerte te vereenigen, al werd
hij helaas in zijn grootsche poging om een alomvattende
wereldleer, zijn „Cosmos", samen te stellen door den tijdgeest
overweldigd. Ware hij in geestelijken en werkelijken zin een
Heros geweest, ja, dan had hij als Atlas zijn 'wereld' getorst
en aan het nageslacht overgedragen.
De vereeniging van natuurwetenschap en wijsbegeerte
maakte zijn stelsel levenskrachtig en vruchtbaar. Er zat
toekomst in. De natuurwetenschappelijke t h e o r i e, aangeduid in de twee woorden empirie en inductie, die de
bijzondere verdienste en roem van BACO was, vond vanzelf
in het streven van DESCARTES de p r a c t ij k. Van deze
natuurwetenschappelijkheid, als theorie en practijk beide, kon
DESCARTES ongedwongen overgaan naar zijne bespiegelingen
over de menschelijke ziel en het wezen der Godheid. Zijne
physica gaat geleidelijk over in zijne metaphysica. Zijn op
de philosophie toegepaste wiskundige methode vormt een
keten van gedachten, waarin hij alles poogde te omvatten.
Zijn leer der Substantial heeft de deugd, dat zij natuurleer
en godsleer in eenen zijn kon, en dat zij dus alles omvatten
kon wat de wereld van uitbreiding en denken vormt en
inhoudt. Zoo bereidt hij dan bovenal het al-eenheidsstelsel van
SPINozA voor, dat behalve een leer van de Natuur en van
God, ook in 't bijzonder een leer voor den m e n s c h is,
een wereldleer die ook een levensleer is.
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SPINOZA
„De Rede oorkonde Gods".
„Bij welk altaar kan de mensch heil vinden,
die de Majesteit der Rede schendt ?"
BARUCH DE SPINOZA, Tract. Theol.-Pol.
c. XV. (I. 545, 551).
„Op de hoogte (van SPINOZA'S wijsheid) verandert onze geheele wereldbeschouwing en zielstoestand. Redeneering wordt inzicht, berusting
gaat over in waarachtig geluk. Hier wordt ons
de zaligheid verkondigd van hem wien het eeuwige
is geopenbaard".
W. MEIJER. B. de Spinoza. Ethica.
Ve dl. p. 263.
„Er is eene belangstelling 'sub specie xternitatis', eene belangstelling der vrijheid. In dien
geest heb ik over SPINOZA geschreven en geoordeeld".
STANISLAUS VON DUNIN-BORKOWSKI. Der
Junge de Spinoza. Einl. XXII.

Inleiding. De Rede zuivere oorkonde Gods, — is er,
vooral in het begin der Nieuwere Wijsbegeerte, schooner
spreuk denkbaar ter verklaring eener wijsgeerige houding
tegenover het groote godsdienstige verleden dan dit even eenvoudige als diepzinnige woord van SPINOZA zelf?
Evenals DESCARTES zocht hij met het 'natuurlijke licht der
Rede', in den nieuwen tijd helderder schijnend dan ooit,
alles in de wereld van uitbreiding en denking te verklaren.
Leven en denken volgens de voorschriften der Rede, het
verstand zuiverend van valsche voorstellingen en inbeeldingen,
die het dagelijksche leven en de overlevering in stand
houden, door waarlijk wijsgeerig denken de vrijheid en het
geluk deelachtig worden, — ziedaar de taak der nieuwere philosophie, die SPINOZA aanvaardde. Zich door de Rede laten
leiden, die den juisten weg wijst, beteekent voor hem de
ware 'method& volgen naar het voorbeeld der wiskunde.
DESCARTES (1596-1650) ging in zijne redeneering, gelijk de
oude syllogistiek, deductief te werk. In practisch opzicht echter,
in zijne werkzaamheid als natuurphilosoof, waarin de inductie
voorondersteld was, heeft hij hetzelfde bedoeld als BACO (15611626) : de philosophic of algemeene wetenschap hervormen
door een nieuwe methode, en zoo haar vermeerderen en
vooruitbrengen. Had BACO naar een „ars inveniendi" getracht,
ook DESCARTES had na hem, door de kunst om waarheid te
ontdekken, om wetenschap te vormen, staande op den grond
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der practische ervaring, in het natuurlijke licht der rede
met zijne theoretische bezinning zich daarboven verheven.
Nieuwe waarheden ontdekken beteekent ze ervaren en doordenken. BACO had den weg gewezen en men werkte en
dacht voortaan in zijnen geest. Doch d6Ordenkende op den
grondslag der ervaring doordenkt men de begrippen in redelijk
verband. Wetenschap voortbrengen of waarheid uitvinden
wil dus niets anders zeggen dan die wetenschap of waarheid
zich bewust maken en begrijpen in haar algemeen redelijk
verband. Dit redelijk verband moge voorshands een min of
meer wiskunstigen vorm hebben, — in dezen bepaalden vorm
zal de wijsbegeerte van dezen tijd zich verreinen en verhelderen, zich als 't ware kristalliseerend in het wiskunstige stelsel
des denkens.
Men zag in den wiskundigen trant van redeneeren den zuiversten vorm der wijsbegeerte, waarnaar men zooveel mogelijk,
als naar een ideaal, streefde. Doch de meeste geschriften
misten nog den mathematischen bouw van definities, axioma's,
stellingen en bewijzen, al min men de in de mathesis geldende redeneerwijze zooveel mogelijk tot voorbeeld. Men
trachtte nog altijd, en dat was de hoofdzaak, de waarheid
te staven door b e w ij z e n, die in het begin der Nieuwe
Wijsbegeerte iets ‘wiskunstigs' hadden, waar die der Middeleeuwen nog 'logisch' in den ouden zin waren, naar het
schema der. Aristotelische abstracte verstandslogica. DESCARTES bereidde dien tijd voor en baande den weg, die van
de Middeleeuwen voerde naar den Nieuwen Tijd.
Zijn aan de heilige Theologische Faculteit van de Sorbonne
opgedragen „Meditaties" waren in zekeren zin nog als een
'nabloei' te beschouwen van de Scholastische wijsbegeerte.
De oude syllogistiek scheen er hier en daar — wij denken
vooral aan de bewijzen van Gods bestaan zelfs in volle
fleur te herleven. En toch was tegen die abstracte redeneerkunst, die de Wetenschap zelfs in tal van eeuwen geen stap
vooruit had doen gaan, BACO VAN VERULAM in verzet gekomen. Welbeschouwd was echter ook de geest van het
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Cartesianisme een geheel andere dan de Middeleeuwsche.
De v or m der leer mocht hier en daar Middeleeuwsch
schijnen en over 't algemeen verouderd zijn, de inhoud
was nieuw. De inhoud der Baconische inductieleer ontwikkelt
zich in alle volledigheid tot de nieuwe natuurwetenschap,
de inhoud van het Cartesiaansche rationalisme is in beginsel
de moderne philosophie. Het beginsel dat leeft in de Rede,
zich ontwikkelend in het begrip der waarheid, de zekerheid
niet in een overgenomen leerstelling, maar in zichzelf stellend, in eigen evidentie en distinctie het criterium der waarheid erkennend, heeft in de wijsbegeerte een eeuwig leven.
In dien zin is de geest van het Cartesianisme eeuwig te
noemen, dewijl hij in iederen vrijen denker telkens herleeft,
en zoo kunnen wij zeggen dat hij ook in het Spinozisme
wordt wedergeboren, ja in zijne verhevenste gestalte opleeft.
Toch was in hetgeen wij in het stelsel van DESCARTES
een 'nabloei' noemden iets dat zich overleefd had: er rijpten
geen vruchten aan de dorre takken der Cartesiaansche syllogistiek. Deze droegen slechts enkele onvruchtbare bloeisels.
Doch bij nauwkeuriger toezien wordt iets anders merkbaar. Aan de schijnbaar dorre struiken der rationalistische
philosophie hadden zich intusschen reeds de blad- en bloembeginsels gezet voor een nieuwen tijd.
Het alles willen loslaten, alle overgeleverde en aangeleerde
voorstellingen, ja zelfs het met „de oogen dicht" nadenken,
de zinnen sluitend voor de buitenwereld, en zoo alleen het
heldere 'licht der rede' in den geest latend schijnen, om
daarin de zuivere waarheid te leeren zien, is immers reeds
in beginsel de bevrijding in het geestesrijk der wijsbegeerte.
En als het binnen licht geworden is, kan men te klaarder
met 'open oogen' de buitenwereld aanschouwen. In de leer
van SPINOZA vooral zal blijken hoe ons kenvermogen langs
zekeren weg ons tot de kennis der waarheid zal voeren. En
wat men eeuwen aldus noemde, de helderheid, die de geest
krachtens zijn eigen natuur over de bestendige inrichting en
orde der wereld verspreidt, mag vooral bij SPINOZA naar
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waarheid het „natuurlijke licht" en meteen het „licht der
rede" genoemd worden.
En het Cartesiaansche beginsel : door twijfel tot zekerheid
en zoo tot waarheid, door alle onbepaaldheid van het objectieve tot de bepaaldheid van het Ik, en van die beperktheid
zich opheffen, zich bevrijden, in de waarheid der algemeene
Rede, — is dit niet het program der nieuwere wijsbegeerte,
dat nu voor een deel reeds is afgewerkt ?
In dezelfde „Meditaties", waarin Gods bestaan, benevens
het onderscheid tusschen ziel en lichaam, in den dwang van
syllogistische vormen moest bewezen worden, openbaart zich
niettemin ook de vrijheid in het door alien twijfel heengaande vertrouwen op de macht der menschelijke Rede. Nog
een stap verder — en SPINOZA zal dien stap doen — en
alle twijfel is achter den rug. Rustig voortschrijdend op den
grooten weg der Wijsbegeerte, zal de voorganger van den
nieuwen tijd de Scholastiek waarvan ook hij geleerd had
ver achter zich laten. Hij zal in volmaakte vrijheid van
denken voorloopig een denkstelsel, eene „Denckonst" 1), van
wiskunstige zuiverheid ontwerpen, waarin zich Natuurleer,
Levensleer en Godsleer harmonisch vereenigen.
Ook het dualisme der Cartesiaansche leer, dat zich voortzet
in de wijsgeerige stelsels van een GEULINCX (1625-1665) en
MALEBRANCHE (1638-1715) zal hij in zijn al-eenheidsleer in
hoofdzaak opheffen. Voor de tweespalt van substantieele
wezenheden moesten zijn voorgangers terugwijken, zonder
met iets anders dan een „wonder" de in werkelijkheid klaarblijkelijke en toch verstandelijk onverklaarbare eenheid te
kunnen ophelderen, — althans voor degenen die in het licht
van een 'wonder' iets vermogen te zien en te begrijpen.
Men kan niet ontkomen aan de gebrokenheid van een
stelsel, waarin de wezenheden van God en Wereld en in 't
bijzonder van geest en lichaam, elkaar uitsluitende Substanties
1 ) Met „Denckonst" vertaalt SPINOZA (I. p. 522 uitg. Van Vloten en
Land) wat DESCARTES „Methode" noemt, terwip wij het woord hier
nemen voor denkstelsel, in zijn zuiversten vorm redeleer of logica.
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moeten zijn en blijven, die noch metaphysisch gedacht noch
anthropologisch voorgesteld, een verstandelijk of redelijk te
begrijpen eenheid kunnen vormen, als men de gestelde
principes wil handhaven. De „onverklaarbaarheid" blijft als
een donkere vlek in het stelsel bestaan, die zich door geen
„mirakel" laat uitwisschen. De tweespalt der dualistische
Substantie-leer zal alleen door het zuivere b egri p verklaard
en tegelijk tot eenheid moeten worden gebracht.
GEULINCX en MALEBRANCHE aanvaarden de tegenstrijdigheid der Substanties als een onverklaarbaarheid in verstandelijk opzicht. Zoo kon het natuurlijke licht der Rede,
eeuwenoud, maar opnieuw helder ontstoken, dus toch niet
doordringen in de duistere tweespalt der Substanties, op
mysterieuze wijze in den mensch vereenigd, even weinig als
het voor hen doordringen kon in andere ,,mysterien". Al
vatten zoowel GEULINCX en MALEBRANCHE de onverklaarbaarheid theologisch of mystisch op, en al achtten zij de
vereeniging der wezenheden ge est en lichaam in den mensch
het grootste wereldwonder, dat slechts door God bewerkt
kon zijn, — de wijsgeerige gedachte gaat aan hen voorbij,
die stilstaan en, niet begrijpend, tevreden zijn als hen de
uitvlucht in een mirakel voor oogen staat. Stelt men zich
de vereeniging of het verband „occasioneel" voor, waarbij
slechts de vrije wil van God de tweeheid tot eenheid brengt,
dan is mogelijk aan een mystiek verlangen voldaan, aan
de natuurlijkheid of vanzelfsprekendheid, die de rede eischt,
is echter geen woord toegevoegd waarin zoowel de werkelijkheid als de waarheid begrepen worden. De occasionalistische
philosophen van het type MALEBRANCHE, die het philosophische probleem mystisch verklaarden door de vereeniging
een door God bewerkt wonder te noemen, hebben het daarmee echter eer verduisterd dan verklaard. SPINOZA noemde
zooiets „de toevlucht der onwetendheid" (Eth. I. App.).
De Wijsbegeerte gaat daaraan voorbij. Het licht der Rede
wordt verder gedragen en beschijnt een grootere denkwereld.
De Wijsbegeerte ontvonkt opnieuw en Brandt met stille vlam,
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een helder licht verspreidend, in den geest van SPINOZA.
Zoo zullen we zien hoe deze wijsgeer ook het principieele
dualisme der Substanties opklaart in een monistisch stelsel.
Hij zal in zijn al-eenheidsleer, waarin zich de wiskundige
denkwijze het zuiverst weerspiegelt, een denkstelsel vormen,
tegelijk diepzinnig en van een kristallijne helderheid.
Wij zullen historisch en philosophisch zijn leven en leer
geleidelijk nagaan en onderzoeken. Wij zullen zien hoe hij
zelf geleidelijk komt tot de hooge klaarheid van zijn stelsel,
dat in de geschiedenis der Wijsbegeerte een der hoogste
momenten beteekent.

Spinoza. BARUCH DE ESPINOZA werd den 24en November
1632 te Amsterdam, in de Houtsteeg of Dwarse Houtsteeg
op het z.g. Vlooienburg, uit Joodsch-Portugeesche ouders
geboren. Waarschijnlijk werd de familie eerst uit Spanje
naar Portugal verdreven, waarna zij, gelijk zoovele andere,
verder naar het vrije Holland uitweek. BARUCH zal in
zijn kinderjaren met zijn ouders wel Portugeesch gesproken
hebben. Het Hollandsch heeft hij eerst later leeren spreken
en schrijven. In 1639 kwam hij op de beroemde TalmudThora-school, waar hij o. m. Hebreeuwsch en Spaansch
leerde. Het spreekt vanzelf dat bij deze kerkelijke opleiding
de Hebreeuwsche bijbel de hoofdzaak was. De Wet zelve en
de Wetsuitlegging, de Geheimleer en de Middeleeuwsche
Wijsbegeerte der Joden werden door hem met ijver beoefend.
Het is niet zeker of hij ook de hoogste klassen dier school
heeft doorloopen can zich heeft voorbereid tot het rabbinaat.
Het schijnt dat hij reeds vroeg begrepen heeft geen theologische loopbaan te moeten kiezen. Om zich te bekwamen
voor een algemeen wetenschappelijken werkkring ging hij
Latijn leeren bij een student aan het Atheneum Illustre,
waarna hij de moderne school van VAN DEN ENDE bezocht
en de nieuwere wereldbeschouwing leerde kennen.
Reeds op vijftienjarigen leeftijd had hij, die later in tot
hem gerichte brieven dikwijls de „scherpzinnige" werd ge-
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noemd, de aandacht getrokken door zijn scherpzinnige opmerkingen, terwijl hij zich steeds door ijver en weetgierigheid had onderscheiden. Rabbi MORTEIRA, een aanzienlijk
Joodsch geleerde, die de buitengewone eigenschappen van
den leerling waardeerde en dezen zeer genegen was, nam hem
in bescherming toen men hem weldra van verachting voor
de Joodsche Wet beschuldigde. Nog geen twintig jaren oud
was hij de rabbijnsche wetenschappen reeds zoozeer meester,
dat hij zich in staat begon te achten tot een nieuwe en
oorspronkelijke Wetsuitlegging.
Vooral in de school van den Cartesiaanschen medicus
FRANCISCUS VAN DEN ENDE, van huis uit Roomsch-Catholiek,
maar een veelzijdig geleerde, leerde hij de nieuwe wereldbeschouwing kennen, die hem van de oude Wet zou bevrijden. In het nieuwe licht zag hij ook weldra de engheid
der grenzen van een bepaald kerkelijk leerstelsel. Hadden
zijne vaderen zich daarbinnen teruggetrokken, waar zij zich
veilig voelden, de jonge SPINOZA waagde zich op den grooten
weg der nieuwe wetenschap, die door de Natuurleer tot de
Wijsbegeerte omhoog voerde. Even weinig als de Christelijke
leer scheen de Joodsche in staat de nieuwe waarheden in
zich op te nemen. Het Christendom was niet alleen de
kerk, maar ook de school geweest voor de Middeleeuwsche
menschheid, aan wie geleerd was zichzelf en de geheele
wereld, ook in wetenschappelijk en wijsgeerig opzicht, alleen
te beschouwen in het licht van het Evangelic. Dit eeuwenoude licht wierp evenwel geen helderen schijn op de nieuw
ontdekte gebieden van natuurwetenschap en philosophic. En
met het geestelijke licht der Thora was het niet beter gesteld : het was neg ouder en het werd bovendien opgesloten
binnen de wanden eener engere gemeenschap, die uit behoudzucht streng vasthield aan oude overgeleverde gedachten
en gebruiken. Geen strenger regel dan het overgeleverde
woord en geen scherper toets dan de letter der Wet. De
geest der Wetenschap heeft een moeilijk leven in zulk een
gemeenschap, die, trotsch op haar traditie — welke ook
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haar kracht is — geen waarheid erkent dan die opgesloten
is in de letter der oude Schrift.
De jonge SPINOZA heeft dat moeilijke leven doorworsteld
in een geestelijken strijd, dien h ij zeker liever in alle, stilte
— zoo was zijn natuur — zou hebben volstreden. Doch in
de Amsterdamsche Israelietische gemeente was al spoedig
ruchtbaar geworden dat de jonge geleerde, waarvan men
zooveel verwachting koesterde, niet meer zoo rechtzinnig
was als de voorgangers der gemeente wel wenschten. Toen
zijne stiefmoeder in 1652 en zijn vader in het voorjaar van
1654 gestorven waren, waren ook zijne persoonlijke banden
losser van de Joodsche gemeente geworden en begon hij
zich in woord en daad te bevrijden van den dwang eener Wet,
die zijn geest reeds niet meer als de ware erkende. De
nieuwe Wetenschap, die zich allerwege baan brak, zich overal
uitbreidde en de beste geesten voor haar arbeid in beslag
nam, begon zich hoe langer hoe meer in al haar grootheid
voor hem te openbaren. Ingewijd vooral door VAN DER ENDE
zoowel in de classieke als in de moderne denkwereld, en in
't bijzonder in de Cartesiaansche wijsbegeerte, werd hij gewaar
hoe &At- de toekomst voor hem open lag. Hij begreep dat
hij slechts met de Wetenschap, waarin het zekere kenmerk
der waarheid in het 'duidelijke' en 'heldere' der gedachte
lag, zijn doel zou kunnen bereiken. Wiskunde en natuurwetenschap wezen hem den weg en geen wonder dat hij
ook daarin, na DESCARTES, de methode des denkens zou
vinden.
Toen innerlijk de strijd reeds volstreden was, bleek een
uiterlijk conflict onvermijdelijk. Van zijn ketterijen was de
jonge geleerde geenszins te bekeeren. Redeneeringen hielpen
even weinig als beloften en bedreigingen. Ook zijn beschermer, rabbi MORTEIRA, was zijn tegenstander geworden, en
zoo werd dan ten slotte 27 Juli 1656 zijne verbanning uit de
Synagoge plechtig uitgesproken, waartegen hij zich nog in
datzelfde jaar in een in 't Spaansch gesteld verweerschrift
schijnt gekant te hebben (Bayle. Dict. IV. 255). SPINOZA
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had evenwel — gewaarschuwd door een aanslag op zijn
leven door een of anderen dweeper, die hem volgens den
Wet der vaderen (Deut. XVIII. 20) des doods schuldig
achtte — te voren reeds de wijk genomen, vermoedelijk op
Tulpenburg tusschen Ouderkerk en Amsterdam, waar hij
gastvrijheid genoot en omgang had met Mennisten en de z.g.
Collegianten, Remonstranten zonder bepaalden geestelijken
stand, met wie hij ook in zijn verder leven het liefste verkeerde, daar hij geestelijk met hen, de vrijzinnigsten onder
de Christelijk geloovigen, het meest overeenstemde. Het
verweerschrift dat hij tegen den banvloek uitbracht moet
van een voor hem ongewone heftigheid getuigd hebben
het is evenwel nog niet teruggevonden.
Zijn voornaam BARUCH vertaalde hij, die voortaan slechts
onder Christenen verkeeren zou, in het Latijnsche BENEDICTUS. Wat zijn geslachtsnaam betreft zij slechts aangeteekend dat BARUCH'S vader zich Michael DESPINOZA teekende,
dat zijne zuster in eene schepenacte (van 2 Maart 1677)
Rebecca ESPINOSA genoemd werd, terwijl hij zelf nu eens
DE SPINOZA en dan weer een enkelen keer DE SPINOSA
teekende. Het geslacht heette eertijds (in Spanje) „Espinosa','
doch in Holland heeft het als regel den naam „de Spinoza"
aangenomen 1 ).
Door zijn roep van buitengewone scherpzinnigheid en
denkkracht is het niet te verwonderen, dat hij vooral bij de
Mennonieten en Collegianten, de vrijzinnigste geesten dier
tijden, een aandachtig gehoor vond. Men wisselde gaarne
met hem van gedachten, daar men er zeker van was, al kon
men het niet altijd met hem eens zijn, dieper tot het wezen
der besproken zaken door te dringen dan men het zonder
zijn hulp vermocht. Hetgeen van zijn briefwisseling is bewaard gebleven legt daarvan een treffend getuigenis af. Reeds
zeer vroeg stelden mannen van beteekenis er een eer in met
VIg. W. Meijer, Inleiding der Brieven, p. XV en XVI. Vgl den
1
naam met DESCARTES zie Groote D e n k e r s ,,Descartes" p. 6 (46).
)
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hem, volgens de gewoonte dier dagen, over gewichtige onderwerpen van wetenschappelijk-proefondervindelijken of bespiegelenden aard, ernstig van gedachten te wisselen.
De wijsgeer leidde een ingetogen leven, geheel gewijd aan
exacte wetenschap en philosophische bespiegeling, voor zoover hij niet door een handwerk in zijn levensonderhoud had
te voorzien. Dat dit een handwerk was dat ook uiterst fijn en
nauwkeurig moest gebeuren is wel merkwaardig en het is verleidelijk er een zinnebeeldige speling der geschiedenis in te
zien. Het is bekend hoe zelfs de groote natuurkundige
HUYGENS, die een eigen methode uitvond om vergrootglazen
te slijpen, de heldere glazen van „dien Jood" benijdde. Na
DESCARTES' Dioptrica (1637) was er onder natuurgeleerden en
liefhebbers een levendige vraag naar vergrootglazen. Dat
SPINOZA ook in dit vak uitmuntte bewijst wel het volksrijmpje:
„In het slijpen van die glaze, was hij een overgroote base".
Zijn wiskundige kennis bewees hem daarbij goede diensten.
In 166i vertrok hij naar Rijnsburg bij Leiden, waar hij
aan de Catwijkerlaan ging wonen, nu de Spinozalaan genoemd.
Zijn woning heeft men daar enkele jaren geleden zooveel
mogelijk in den ouden stijl hersteld, terwijl ook de inwendige
inrichting in overeenstemming werd gebracht met de werkelijkheid, die men kon opmaken uit de vele bijzonderheden, die van
zijn leven opgeteekend of later op andere wijze bekend geworden zijn. De geest van SPINOZA woont daar dan ook nu
nog, in dien zin vooral dat men erin geslaagd is voor een
belangrijk deel zijn boekerij, waarvan gelukkigerwijs de lijst
ons bekend is geworden, samen te stellen, zooveel mogelijk
in dezelfde drukken als waarover hij zelf beschikte; terwijl
men bovendien door het bijeenbrengen van werken die over
hem geschreven zijn, den geest des denkers in nog ruimere
beteekenis daar heeft doen herleven. Het Spinoza-huisje
te Rijnsburg ontvangt nu van heinde en ver de bezoekers,
die zich eenige oogenblikken willen indenken in het leven
van den wijsgeer, te zelfder plaatse willen ademen in de
spheer van den denker, om als 't ware op meer onmiddellijke
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wijze met zijn edelen en verheven geest in aanraking te
komen. Enkelen zijn er die langeren tijd toeven en de boekerij
raadplegen ; want reeds nu kan gezegd worden dat men
nergens de wijsbegeerte van SPINOZA beter kan leeren kennen
dan in het stille Rijnsburg.
In April 1663 vertrok SPINOZA naar Voorburg, waar hij
dichter onder het bereik van Haagsche beschermers was
(vermoedelijk ook van JAN DE WITT). In 1669 vestigde hij
zich te 's Gravenhage, waar hij den 2ien Februari 1677 aan
de longtering, die hem sedert jaren ondermijnde, overleed.
Te 's Gravenhage heeft hij geruimen tijd aan de Paviljoensgracht gewoond, en daar heeft ook, niet ver van het sterfhuis, in I 88o zijn standbeeld een plaats gevonden, waarvoor
talrijke vereerders, over de geheele beschaafde wereld verspreid, hun penningske hebben bijgedragen.
Niemand kan beweren dat SPINOZA gedurende zijn leven
niet naar waarde geschat is. Miskend werd hij, wel is waar
op grove wijze, slechts door bepaalde groepen, in 't bijzonder
rechtzinnig geloovigen onder Joden en Christenen, die hem
een atheist waanden, vooral toen op 't einde van zijn leven
iets ruchtbaar was geworden van den inhoud der „Ethica",
zijn hoofdwerk, waarvan hij de uitgave tot betere tijden uitstelde. Daar stond echter tegenover dat hij in 't algemeen,
ook in den vreemde, als geleerde en wijsgeer hoog in aanzien
stond. Zoo wisselde hij brieven met en ontving hij bezoeken
van HEINRICH OLDENBURG, secretaris der Royal Society te
Londen, EHRENFRIED WALTHER VON TSCHIRNHAUS(EN), een
man van groote wetenschappelijke verdiensten en die ook in
Saksen de nijverheid zeer bevorderde, en den grooten
wijsgeer LEIBNIZ. De eerste stond in zijn functie met de
grootste geesten van Europa in wetenschappelijke verstandhouding en onderhield met hem een jarenlange briefwisseling.
De tweede had SPINOZA's vertrouwen verworven en schreef
een wijsgeerig werk in zijn geest, hoewel hij daar niet openlijk
voor uitkwam en den naam van den „verwonderlijken Jood"
vermeed te noemen. De door den zeer geloovigen Franschen
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wijsgeer MALEBRANCHE „mis6rable Juif" genoemde stond
intusschen als denker zoo hoog in aanzien, dat niemand
minder dan LEIBNIZ zeer begeerig was iets naders van zijn
leer te weten en hem in het laatst van October of November
1676, zijn reis van Londen naar Hannover onderbrekend,
herhaaldelijk bezocht, nadat hij eerst een briefwisseling begonnen was. Later heeft ook LEIBNIZ zijn belangstelling voor
SPINOZA trachten te verloochenen. In 1671 had de Duitsche
wijsgeer hem reeds een zijner geschriften, over „hoogere
gezichtskunde" handelende, toegestuurd met een begeleidend
schrijven (Ep. XLV), waarin hij om zijn oordeel vroeg. In
een brief (Ep. LXX) van 14 November 1675 verneemt
SPINOzA van een vriend dat LEIBNIZ, te Parijs vertoevende,
gaarne zijn geschriften (de nog niet uitgegeven Ethica zal
voornamelijk bedoeld zijn) zou leeren kennen. „Dezelfde
Leibniz acht uw Tr. Theol. Polit. zeer hoog, over welk onderwerp hij UEd., als gij 't U herinnert, eens een brief heeft
geschreven". Doch SPINOZA is voorzichtig en „gelooft, dat
het niet geraden is, hem zoo spoedig zijn geschriften toe te
vertrouwen" (Ep. LXXII). Hij heeft geleerd voorzichtig te
zijn, daar het gerucht zich reeds verspreid had dat hij atheist
was, terwijl hij, die in vrede en vrijheid van denken alle heil
der wijsbegeerte zag, moeilijkheden voorkomen wilde. Dit
is ook de voornaamste reden waarom hij het hoogste officieele
eerbewijs, dat hem aangeboden werd, nl. het aanbod van een
professoraat in de Wijsbegeerte te Heidelberg, meende te
moeten afwijzen. Hem was wel toegezegd, dat hij „de grootste
vrijheid om te philosopheeren" zou hebben. Evenwel kwam
er de beperking bij voor, dat er op vertrouwd werd, dat hij
„den door den staat gevestigden godsdienst" niet zou aantasten (Ep. XLVII). Hij is niet zeker van de mate der aan
hem gegunde vrijheid, weet niet, „binnen welke grenzen
bovengenoemde vrijheid van philosopheeren beperkt" zal
moeten blijven (Ep. XLVIII). „Uit liefde tot rust" (Ibid.)
moest hij, die onbeperkte vrijheid van denken als de eerste
eisch van ware philosophie beschouwde, wel afwijzen wat
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hem waarschijnlijk nog veel meer onrust zou bezorgd hebben
dan de in druk uitgegeven en de nog niet verschenen, doch
bij vertrouwden bekende, geschriften rceds hadden veroorzaakt. Die „liefde tot rust", innig verbonden met zijn liefde
voor de vrijheid, is een teekenend woord voor dezen wijsgeer, die in nog veel verhevener zin dan DESCARTES in het
laatste groote Hollandsche tijdperk van diens leven, het geruisch der wereld in de stilte des denkens ontweek.
De geschiedenis van zijn geschriften is niet zonder beteekenis zoowel voor de kennis van zijn persoon als van den
tijdgeest, welke zich beide daarin weerspiegelen. Wij zullen
die geschiedenis zoo noodig telkens in korte trekken schetsen
bij de wijsgeerige kenschets der afzonderlijke werken zelf.
Een algemeen overzicht ga echter vooraf. Van zijn geschriften
heeft SPINOZA zelf niets meer in druk uitgegeven dan de weergave der twee eerste deelen van DESCARTES' „Principia", door
hem op „meetkundige" wijze bewerkt (Renati Descartes Principiorum Philosophicorum pars I et II), waaraan hij zijn eigen
„Metaphysische Overdenkingen" (Cogitata Metaphysica) toevoegde, in 1663, en het Godgeleerd-Staatkundig Vertoog (Tractatus TheologicoPoliticus) in 167o, alle drie de werken -- de
Overdenkingen vormen een zelfstandig geheel — in 't Latijn
geschreven.
Na zijn dood werden, nog in het sterfjaar van den wijsgeer (1677), door zijn vrienden L. MEYER, JARIG JELLES
en G. SCHULLER de Nagelaten Werken (B. d. S. Opera
Posthuma) uitgegeven, mede alle in het Latijn, waarnaast
evenwel eene Nederlandsche vertaling verscheen. Ze bestaan
uit : de „Zedeleer" (Ethica), het „Staatkundig Vertoog"
(Tractatus Politicus), het „Vertoog over het zuivere Denken"
(Tractatus de Intellectus Emendatione), en eene verzameling
brieven. Een „Schets der Hebreeuwsche Taalkunde" komt
alleen in de Latijnsche uitgave voor.
Eerst in de 19e eeuw werden gevonden : eene „Stelkonstige
Reeckening van den Regenboog", eene „Reeckening van
Kanssen", enkele Aanteekeningen op het Godgeleerd-Staat103
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kundig Vertoog, eene „Korte Verhandeling van God, de
Mensch en deszelfs Weistand" en bovendien nog enkele brieven.
De „Korte Verhandeling" werd eerst in 't Latijn geschreven,
welk geschrift verloren is gegaan. Teruggevonden zijn een
schets en twee bewerkingen door anderen in 't Hollandsch.
De gezamenlijke werken werden in 1882 en '83 in twee
deelen door VAN VLOTEN en LAND in het Latijn uitgegeven.
Aileen de „Korte Verhandeling van God, de Mensch, en
deszelfs Weistand", de „Stelkonstige Reeckening van den
Regenboog" en de „Reeckening van Kanssen" werden in
het Nederlandsch van dien tijd opgenomen zooals zij gevonden
zijn. Van de hand van W. MEIJER is eene nieuwe Nederlandsche bewerking der wijsgeerige geschriften en brieven
verschenen.
De „Korte Verhandeling van God, de Mensch en deszelfs
Weistand" is waarschijnlijk zijn eerste werk geweest. Hij
heeft het te Amsterdam vermoedelijk in 1655 geschreven of
aan een of meer zijner vrienden of leerlingen gedicteerd,
terwip hij zelf nog in den geest van DESCARTES dacht, wiens
denkbeelden men in het eerste Hoofdstuk ook bijna woordelijk terugvindt. De dialogen in het tweede Hoofdstuk zijn
evenwel in den trant van GIORDANO BRUNO en LEO ABARBANEL geschreven. Evenwel neme men in aanmerking dat
hij ook ter wille zijner vrienden in hoofdzaak de Cartesiaansche wijsbegeerte voordroeg, evenals in zijn weergave van
diens „Principia". Telkens ontwikkelt hij echter ook reeds
zijn eigen meeningen daarnaast.
Het handschrift is oorspronkelijk in het Latijn gesteld, doch
terwijl dit niet te vinden is, heeft men wel twee Nederlandsche
handschriften van anderen gevonden, die het werk niet volmaakt weergeven, bovendien een „Aanhangzel" en een
schets of inhouds-opgave, vermoedelijk naar het oorspronkelijke werk of een zeer goed derde afschrift gemaakt. Deze
handschriften zijn vooral daarom van belang, omdat wij
daarin, gelijk ook uit den inhoud blijkt, het eerste ontwerp
van de „Ethica" hebben te zien, waarmee de aanteekeningen
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overeenstemmen, dat er eerst eene Hollandsche bewerking
der „Ethica" of „Zedekunst" heeft bestaan, die niet in wiskundigen trant was opgesteld, en waarin een Hoofdstuk over
den Duivel voorkwam, welk laatste men nu juist in de beide
afschriften terugvindt en ook in de schets aantreft, d. i.
in hoofdtrekken aangeduid. Bovendien heeft men enkele
„Aanteekeningen" gevonden, die als verbeteringen van de
hand van SPINOZA zelf zijn op te vatten. De verloren gegane
of_ althans nog niet teruggevonden in 't Spaansch geschreven
,,Apologia" etc. is van 1656. Hij verdedigt en rechtvaardigt
zich daarin tegen den banvloek en de uitstooting uit de
Synagoge. Dit weerschrift is nooit gedrukt, doch is waarschijnlijk de eerste grondslag van den „Tractatus TheologicoPoliticus" geweest. Het „Vertoog tot Verzuivering van het
Verstand" (Tractatus de Intellectus Emendatione) en de „Wijsgeerige Beginselen van Rene Descartes" (Renati Descartes
Principiorum Philosophicorum pars I et II) zijn van 1656-1663.
Korten tijd na zijn vertrek van Ouderkerk naar Rijnsburg
(1661) gaf hij de verbeteringen op de „Korte Verhandeling",
terwiji hij in zijn nieuwe woonplaats weldra aan het uitwerken
is getogen van zijn eigen leer, waarvan de wiskundige proeve
blijk geeft, die in het „Aanhangsel" dierzelfde Verhandeling
bewaard is, waarnaar hij dan verder zijn stelsel heeft opgetrokken. De eerste stellingen hiervan had hij reeds in 't
begin van Januari 1663 gereed, waarna hij er bij tusschenpoozen aan zal gewerkt hebben tot hij het in 1675 geheel
voltooid had. In 1665 stelde hij het „Godgeleerd-Staatkundig
Vertoog" (Tractatus Theologico-Politicus) samen, dat in 167o,
naar het heette te Neurenberg, doch inderdaad te Amsterdam, gedrukt werd en verscheen. In 1675 en '76, na de
voltooiing der „Ethica", werkte hij aan het „Staatkundig
Vertoog" (Tractatus Politicus), dat hij, door ziekte gesloopt,
niet geheel voltooien kon, en dat na zijn dood (21 Februari
1677), met zijn andere geschriften naar Amsterdam overgebracht, nog in het sterfjaar in de „Nagelaten Werken"
(Opera Posthuma) verscheen.
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Gedurende zijn kort leven heeft SPINOZA gelijk wij reeds
opmerkten naast veel miskenning ook veel waardeering ondervonden. Op zijn persoonlijk leven hebben zelfs zijn grootste
haters niets weten aan te merken, en wat van het bekende
odium theologicum zijn deel geworden is, wordt zoowel door
vrienden als tegenstanders zijner wijsbegeerte nu liever
verzwegen.
Als de schrijver van het voorwoord der „Verhandeling
van God, de Mensch en deszelfs Welstand" dit werk ten
dienste van de „Lief hebbers van w a a r h e i d en d e u g d"
„in de Neerduytse spraak overgezet" heeft, dan weet hij nog
te spreken — en men voelt de verontwaardiging in zijn
stem — van hen ,,die daarvan zoo breed opgeven, en hun
drek en vuyligheid aan de eenvoudige voor amberdegrijs in
de vuyst duwen". Hij voorziet dat de verschijning van het
werk aan alle miskenning een einde zal maken. Dan zal men
„ophouden te lasteren, dat zij nog niet verstaan : God, hun
zelven en malkanders welstand helpen in agt neemen, En
die krank in 't verstand zijn door den geest der Zagtmoedigheid en Verdraagzaamheid geneezen, naa 't Voorbeeld van
de Heer Christus, onzen besten Leermeester". — Het is 't woord
van een oprecht vriend ! Doch ontelbaar zijn nu in de geheele wereld de oprechte vrienden van SPINOZA's wijsbegeerte
Het wordt nu algemeen erkend dat zijn leven en leer
beide een zeldzamen geestesadel kenmerken, waartegen alle
blaam onmachtig is. Men heeft wel eens de weinige verheffing misprezen van zijn gelijkmatig levensplan, doch dan
miskende men weer de verhevenheid daarvan : een hoogvlakte van leven en denken, waarvan de hoogte niet bepaald
wordt door de geringe verheffingen, maar door de groote
verhevenheid van het geheel, ver boven de alledaagsche platheid daar beneden, waar de menschen zich bewegen. Men
mag eischen van alien die den Wijze van Rijnsburg willen
naderen, dat zij zich voorbereiden op een reis heel wat langer
dan de gemiddelde afstanden van ons kleine land, b.v.
naar het Spinoza-huisje te Rijnsburg, al naar het jaargetijde
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te midden van vlakke donkere akkers, van sneeuw- of
bloembollenvelden, ja, dat zij geleidelijk moeten klimmen
en gaandeweg stijgen . . . tot die hoogvlakte van denken, —
waar de eenzame Wijze hen nog even bereidwillig wacht, als
eertijds een VAN OLDENBURG, VON SCHIRNHAUS(EN) of
LEIBNIZ, om met hen te spreken van het Leven, van
Zedekunst, van Staat en Godsdienst, van Natuur en God.
Daarbij zal blijken dat hij over alles, over alle tijdelijkheden,
met wijsheid spreken kan ; maar dat hij het liefst spreekt,
met 'klare en duidelijke' woorden, over het Eeuwige.
In eene „Zamenspreeking" tusschen „het Verstand, de
Liefde, de Reede en de Begeerlijkheid", opgenomen in de
z.g. „Forte Verhandeling van God, de Mensch en deszelfs
Welstand", zegt „de Begeerlijkheid" — nadat „het Verstand"
van de oneindigheid der Natuur gesproken heeft, hetgeen
door de Reede bevestigd wordt, waarbij de Natuur als
„oneyndig, en alles in dezelve begreepen" gekenschetst
wordt — : „Ey dog ! dit rijmt zich al wonderlijk, dat de E e nheid met de Verscheidenheid, die ik alomme in de
Natuur zie, te zamen overeenkomt. Want hoe ? ik zie dat
de verstandige zelfstandigheid geen gemeenschap
heeft met de uytgebreide zelfstandigheid, en dat
d'een de andere bepaald ; en indien gij buyten deze zelfstandigheden nog een derde wilt stellen, die in alles volmaakt is, ziet zo wikkelt gij u zelven in openbaare strijdigheden" . En zoo gaat „de Begeerlijkheid" door, aanwijzende „all het welk openbaare tegenstrijdigheden zijn".
Zij roept „de Liefde" toe zich te houden aan wat zij haar
aanwijzen zal ; — doch deze keert zich van den „Eerlooze"
af, „want zo (zij zig) ooit met datgene 't welk (de Begeerlijkheid haar heeft) aangewezen hadde vereenigd, aanstonds
was (sy) vervolgd geweest van twee hoofdvijanden des menschelijken geslachts, de Haat namentlijk, en het Berou w, en
van V e r g e e t e n h e i d ook menigmaal ; en alzoo keert sij
sig andermaal tot „de Reeden", en dat [B op dat] by maar
1

) Handschrift B. Vg. uitg. Van Vloten en Land.
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voortgaa en aan deze vijanden den mond stoppe" ; — waarop
en wat deze zegt is ook in onzen zin zuiver
,,de Reede"
redelijk, n.l, eenheid in verscheidenheid begrijpende
„Dat
gij dan, o begeerlijkheid, zegd verscheide zelfstandigheden
te zien, dat is zeg ik u, valsch : want klaarlijk zie ik dat 'er
een Eenige is, dewelke door zig zelve bestaat,
en van alle de andere eigenschappen een onderhouder i s. En bijaldien gij dan het lighaamelijke en het
verstandige wilt noemen zelfstandigheeden in opzigt van de
wijzen, die daarvan afhangig zijn, welaan, zo moet gij haar
dan ook wijzen noemen in opzigt van de zelfstandigheden
[B zelfstandigheid] van dewelke zij afhangen : want als
door zig zelfs bestaande, en worden zij van u niet begrepen.
En op dezelfde manier, als het willen, gevoelen, verstaan,
beminnen, enz. verscheyde wijzen zijn van 't geene gij een
denkende zelfstandigheid noemt, die gij alles tot een brengt,
en van alle deze een maakt ; also ik dan ook besluyte,
door uw eygen bewijzen, dat En de Oneindige uytg ebreidheid en denking, mitsgaders andere oneyndige e y g e n s c h a p p e n (of volgens uw stijl andere z e 1 fstandigheede niet anders zijn als wijzen van dat E e n i g e,
Eeuwige, Oneindige, door zichzelfs bestaande
w e e z e n ; en van alle deze stellen wij, als gezeid, E e n E e n i g e
ofte E e n h e i d, buyten welke ') men geen zaake verbeelden
kan".
En als de „Begeerlijkheid" in „valsche redenen" „met
dubbeizinnigheid van woorden" tracht zich te redden en de
„Liefde" tot zich te krijgen, weet de „Rede" haar o.m. aldus
te woord te staan : „Uw zeggen dan is, dat de o o r z a a k
(aangezfen zij is een Veroorzaker van de uytwerkselen) derhalve buyten dezelve moet zijn.
En dit zegd gij daarom dewiji gij maar alleen en weet van
1) Volgens m. s. B: „waartoe gij die alle hrengd en tot een maakt".
2) Volgens m. s. B : „weezen, waar in alles een en eenig is, en
buyten welke eenheid".
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de oovergaande en niet van deinblijvende oorzaak,
dewelke geenszins jets buyten zig zelve voortbrengd, bij
voorbeeld het -Verstand, :hetwelk oorzaak is van zijn begrippen,
En daarom word ook het verstand van mij (voor zo veel,
of in opzigt zijne begrippen daarvan afhangen) genoemd
een o o r z a a k ; en wederom, in opzigt bet bestaat van zijne
begrippen, een geheel; alzo ook God en is met z ij n e
uytwerkselen of schepselen geen ander, als eene
Inblijvende oorzaak".
Door deze samenspraak klinkt reeds duidelijk het woord
van SPINOZA zelf heen. Men moge het gesprek als proeve
aanvaarden van een redeneerkunst, die wel eenige gelijkenis
zal hebben gehad met de wijsgeerige gesprekken, die hij zelf
met zijn vrienden hield, als deze hun eigen meening tegen
hem staande hielden of wel hem volgden. Mag er ook iets
van een GIORDANO BRUNO in doorklinken, gelijk overigens in
de Korte Verhandeling de stem van DESCARTES to herkennen
is, daartusschen door is SPINOZA zelf aan 't woord, die 't
geheele gesprek beheerscht.
Dit zelfde geldt van zijn tweede geschrift. Het spreekt
van zelf dat hij zich in zijne weergave van DESCARTES'
Principia in hoofdzaak door diens geest laat leiden. Al
geeft hij daarbij reeds blijken van eigen nadenken, het geschrift is voor zijne beteekenis als wijsgeer allerminst belangrijk. Zijne „Metaphysische Overdenkingen", als „Aanhartgsel" bij dat werk gedrukt, dat evenwel een afzonderlijk
geschrift is, heeft reeds meer beteekenis. Belangrijk evenwel
is eerst het „Vertoog over het zuivere Denken" (Tractatus
de Intellectus Emendatione), omdat het, hoewel nog eenigszins gevormd naar den stip van DESCARTES, toch reeds het
eerste ontwerp is van zijn eigen denkleer., Het is als 't ware
zijne „Methode", zijne „denckonst", niet echter als een in
alien deele voltooid stelstel, maar meer als een voorberaad
tot verbetering of zuivering van het verstand. Deze proeve
1

) In 13, volgens A: „het van zijne begrippen afhangt".
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van redeleer is daarom belangrijk voor de kennis van de
wording zijner wijsbegeerte.
Het zou al te wonderlijk zijn na BACO'S embryonaal „Organon", waarin de inductie, en na DESCARTES' primitieve
„Methode", waarbij de deductie eenzijdig doorgevoerd wordt,
in eens een zuivere 'Logica' voor ons te zien. Toch bevat
de verhandeling over de verzuivering van het verstand of
denken, over ‘zuivere rede' dus, menig schitterend denkbeeld.
Het is „een der eerste werken" van den wijsgeer, verklaren in 1677 de eerste uitgevers van SPINOZA's Nagelaten
Werken, dat, hoewel onvolledig, „zeer veel voortreffelijke en
nuttige dingen behelst, die volgens onze vaste overtuiging
voor hem, die met ernst de waarheid zoekt, van groot belang
zijn". Het was steeds des schrijvers voornemen het werk te
voltooien, doch de moeilijkheid van het onderwerp en de
uitgebreidheid der stof, deden hem slechts langzaam vorderen,
terwijl andere werken zijne aandacht eischten, totdat hij ten
slotte door den dood weggerukt, het werk in onvolmaakten
vorm moest achter laten.
Het „Vertoog over de Zuivering van het Verstand",
zooals de letterlijke vertaling van den vroegeren titel van
het geschrift luidt, is als eene inleiding tot het hoofdwerk,
de „Ethica", te beschouwen, of zelfs als een deel daarvan 1).
Eerst beschrijft hij wat de menschen als geluk of het
hoogste goed beschouwen, en wat het in waarheid is. Hij
onderscheidt schijngeluk van waarachtig geluk. „Nadat de
ervaring mij geleerd had, dat alles wat in het gewone leven
voorvalt, ijdel • en nietig was", zoo begint SPINOZA zijne verreining van den geest, „besloot ik eindelijk te onderzoeken
of er ook iets te vinden was, dat waarachtig goed en tevens
bereikbaar was, om daarmee alleen, met verwerping van alle
andere dingen, mijn ziel geheel te vervullen m. a. w. of er
ook iets bestond, dat mij, als ik het gevonden en mij toe-

geeigend had, voor eeuwig een ongestoorde en verheven
1)

Ethica II. 4o. Schol. I. — Vgl. Epist. XXXVII.
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blijmoedigheid zou kunnen verzekeren" (I. 2 ; i) 1). Hij merkt
op dat wat gewoonlijk in 't leven gebeurt en door de
menschen het meest gewaardeerd wordt, drie dingen zijn :
rijkdom, eer en lust. Daardoor wordt dan het zieleleven zoo
ingenomen dat het niet mogelijk is over hetgeen waarlijk
goed is na te denken. Het komt er voor alles op aan, zoo gaat
hij bij zichzelf na, zich daardoor niet te laten afleiden, en
ernstig te besluiten, datgene wat stellig verkeerd is, prijs te
geven voor hetgeen ontwijfelbaar goed is. Hij merkte ook bij
zichzelf, dat hij, zoolang hij aan het eeuwige en onvergankelijke dacht en zijn nieuw levensplan ernstig overwoog, voor
al het andere onverschillig was, hetgeen hem een groote
troost was. In het begin zeldzaam en kort werden die oogenblikken veelvuldiger en langer. Hij begreep dat men geld,
eer en genot als levensdoel beoogende nooit tot waarachtig
geluk komt, doch dat men, daarin maat houdende, ze wel,
zoo noodig en ook om der gezondheid wille, als middel kan
gebruiken, om zoo het hoogere doel beter te kunnen bereiken.
„Want de liefde tot het eeuwige en oneindige vervult onze
ziel met enkel geluk, alle droefheid is haar vreemd ; dit is
uitermate begeerlijk -en de grootste inspanning waard" (I. 5; 5).
Het „waarachtige goed" (verum bonum) is tevens het
„hoogste goed" (summum bonum) ; doch daar goed en kwaad
enz. betrekkelijke begrippen zijn, al naar het standpunt dat
men ten opzichte der dingen inneemt, en men om zuiver te
leeren nadenken het verstand zelf eerst zuiver moet maken,
geeft SPINOZA enkele middelen aan om dat te bereiken. In
't algemeen acht hij noodig de kennis van „het verband van
onzen geest met de geheele Natuur" (I. 6 ; 6), d. i. het
heelal van uitbreiding en denking. Voor alles acht hij het
noodig een middel uit te denken om ons verstand te genezen, d. i. gezond te maken, en zoo te zuiveren, opdat het in
1 ) Waar de indeeling der geschriften door SPINOZA zelf geen voldoende
aanwijzing geeft, wordt verwezen naar deel en blz. der uitg. Van Vloten
en Land. Ten gerieve van de vele lezers der uitg. van Meijer is de
blz. daarvan toegevoegd.
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staat zij de dingen vrij van dwaling en zoo goed mogelijk te
begrijpen. Hij „wil dus alle wetenschappen naar een doel
(omnes scientias ad unum finem) richten, en wel om tot de
hoogste menschelijke volmaaktheid (ad summam humanam
perfectionem) te komen" (I. 6, 7 7).
Wii weten dat dit Vertoog over het Zuivere Denken een
der eerste geschriften van SPINOZA is, doch moeten tevens
beseffen dat zijn hoofdwerk daarin reeds is aangeduid. In
bovenstaande zinnen teekent zich zijn geest reeds duidelijk
af, als 't ware in opwaartsche lijnen, strevend naar het verheven doel dat hij zich, van den beginne af, voor oogen
gesteld had.
Wij hebben hiermee dus het Spinozisme reeds in aanleg
aangeduid. Wij zullen zien hoe SPINOZA door het stellen van
levensregelen, door na te gaan hoe de waarneming geschiedt
en de begripsvorming, de ware denkwijze enz. ontstaat, zijn
doel al nader komt.
De ware voorstellingen die wij hebben noemt hij de
'werktuigen' van onzen geest, waarmee wij langs den juisten
'weg' of volgens de ware 'methode' ons verstand in waarheid
Leiden. Daarvoor moeten wij de ware voorstellingen van
andere nauwkeurig onderscheiden. Wij moeten zorg dragen
geen valsche, ingebeelde of verdichte voorstellingen voor
ware aan te zien, en ons niet laten verwarren door twijfelachtige. Bij alles wat in onze herinnering blijft zijn de ware
denkbeelden te schiften van al het andere, dat vergeten mag
worden. Om tot de juiste kennis te geraken omtrent het
wezen der dingen moet men of het wezen der besproken
zaak zelf in haar begrip, vrij van alle bijkomstigheden, opvatten, of wel door hare naaste oorzaak leeren begrijpen.
Zoodoende kan men op regelmatige, als 't ware op wiskundige
wijze, het onbekende uit het bekende afleiden.
Door het aangeven van regels voor de begripsbepaling van
geschapen zoowel als ongeschapen dingen wordt een juiste
omschrijving verkregen der onderwerpen, die daarbij van
belang zijn. Onze begrippen staan met elkaar in innig ver112
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band, en het is juist de ware methode of 'denckonst', die
dit doet inzien, en waardoor men ook de dingen in hun
eeuwig karakter of wezen kan leeren kennen. Zoo leeren wij
de vermogens en eigenschappen van het verstand eerst naar
waarde schatten. De „m ethode moet dus noodzakelijk
spreken over de wijze van redeneeren of over de wijze van
denken". Zij wil „begrijpen wat een ware idee (idea) is, door
deze van andere voorstellingen te onderscheiden, en de
eigenlijke natuur daarvan te onderzoeken, opdat wij ons
denkvermogen leeren kennen en onzen geest leeren beheerschen, zoodat hij alles begrijpe wat te begrijpen is" (I.
12, 13 ; 18, 19).
Hoe hoog staat het woord niet dat ,,de waarheid geen
bewijs behoeft" ! De waarheid is zichzelf genoeg. „Om zeker
te zijn van de waarheid is geen ander bewijs noodig dan
een ware idee", dewijl „de zekerheid hetzelfde is als het
begrip van het wezen eener zaak" (idem est certitudo et
essentia objectiva" (I. 12 ; 18).
Hier is het fundament der geheele wijsbegeerte aangewezen, dat eerst in SPINOZA'S leer rotsvast gelegd is. In
aanleg is het Spinozisme de grondslag der nieuwere natuurwetenschap en wijsbegeerte. De waarheid is het begrip
der zaak : kort en goed. Eenheid van voorstelling en ding,
overeenstemming van begrip en zaak, ziedaar de eeuwenoude
bepaling der waarheid, die in den aangewezen grondslag
steviger dan ooit haren steun vindt. Daarin is begrepen dat
de waarheid niet steunt op eenig 'woord' buiten haar, hoe
oud • of eerbiedwaardig dat bij geval ook zij. Geen gezag
van overlevering of vastgestelde beginselen houdt stand voor
de eeuwige macht, die de waarheid uit zichzelf ontwikkelt.
Blijkt reeds niet dat in SPINOZA'S stelsel eerst de mijlpaal
staat op den grooten weg der eeuwen, die de Middeleeuwen
voor goed scheidt van den Nieuwen Tijd. Duidelijker nog
zal worden hoe in zijn leer de tijdgeest het merkteeken gegrift heeft, dat de Wetenschap, dat de Wijsbegeerte zich vernieuwt of wel dat zij nu eerst recht begint. Duidelijk vooral
1 13
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zal dat worden als blijkt hoe in het Spinozisme de geest der
Philosophie eerst het bevrijdingswoord spreekt met een allereerst zuiver besef van het begrip der vrijheid zelf. In het
Vertoog van het Zuivere Denken is die vrijheid als 't ware
overal stilzwijgend erkend. Zij is voorondersteld in 't bijzonder
in het woord, dat „de waarheid Been bewijs" uit iets anders
van noode heeft, nergens op steunt dan op zichzelf en zichzelf genoeg is. Niets anders beteekent ook het woord dat
„de waarheid zichzelf openbaart" (I. 14, 15 ; 22, 23).
Men kan iets weten : I° van hooren zeggen of door eenig
teeken, by. zijn geboortedag ; 2° uit waarnemingen, d. i. uit
de dagelijksche ervaring ; 3° door afleiding, maar niet op
volledige of adaNuate wijze, zooals wanneer men uit eenig
gevolg de oorzaak afleidt of een gevolgtrekking maakt uit
eenig begrip ; 4° uit haar wezen, of wel uit de kennis van
haar naaste oorzaak, gelijk wanneer men begrijpt dat twee
en drie vijf zijn of dat, als twee lijnen evenwijdig zijn aan
een derde, zij ook onderling evenwijdig zijn. Tot de 1e soort
kennis behoort alles wat van buiten geleerd is ; als voorbeeld
geeft hij de koopmanskennis ; hij had alle historische kennis
kunnen noemen. Tot de 2e soort behoort de kennis die men
opmaakt uit enkelvoudige ervaring, en hetgeen, stelselmatig
doorgevoerd, men na BACO in d u c t i e zou kunnen noemen ;
terwiji, dan de 3e soort, waarbij van het eene tot het andere
besloten wordt en die in 't bijzonder in de wiskunde op
haar plaats is — SPINOZA haalt de 14e stelling van Euclides
aan d e d u c t i e zou kunnen noemen. De 4e soort kennis
is de hoogste en berust op onmiddellijke aanschouwing of
intuitie, zonder dat het noodig is eenige bewerking uit to
voeren, d. i. zonder dat bewijs noodig is. Het spreekt vanzelf
dat wij door hooren zeggen nooit het wezen der dingen
leeren kennen ; door ervaring zal niemand in de natuur ooit
iets anders ontdekken dan bijkomstige eigenschappen en ook
het trekken van besluiten is op zichzelf nog niet het ware
middel. Aileen de 4e wijze geeft ons een volledig of
„adquaat" begrip van „het wezen der dingen", „zonder dat
1 14
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wij gevaar loopen te dwalen". „Van haar moeten wij dus
het meest gebruik maken" (I. 7-10; 9-14).
Op deze wijze is SPINOZA gekomen tot het zuivere besef
der wijsgeerige waarheid, die door „intuitie" zooals hij het
noemt, of intellectueele aanschouwing onmiddellijk, zonder
den omweg langs bijkomstigheden, en zonder te steunen op
aangenomen principes, bereikt wordt. Wij hebben in 't algemeen om „van de waarheid en deugdelijkheid eener redeneering verzekerd te zijn geen andere hulpmiddelen van
noode dan de waarheid zelve en een goede bewijsvoering;
want door goed te redeneeren heb ik een goede redetteering
gestaafd" (I. 14 ; 22).
Het komt er dan op aan het denken van „ingebeelde" en
„valsche voorstellingen" te zuiveren, terwip alle „twijfelachtige
denkbeelden" moeten opgehelderd worden tot een „klaar en
duidelijk" begrip van het wezen der zaak. Dit gedeelte van
het vertoog over het zuivere denken gelijkt eenerzijds op de
Baconische indeeling der „Idola" of drogbeelden, anderzijds
op de Cartesiaansche kenschets van den scepsis en het
criterium der waarheid. Ook SPINOZA wijst Idola hij noemt
ze „fictiones" aan in den zin van verkeerde inbeeldingen
en valsche voorstellingen (idea falser), gelijk hij ook den
„twijfel" overwint door de „zekerheid", die verkregen wordt
door de „klaarheid en duidelijkheid", waarmee de waarheid
blijkt en begrepen wordt. Verder zal ook hij, evenals
DESCARTES, uitgaan van „het begrip van het allervolmaakste
wezen". En in nog hoogeren zin geldt voor SPINOZA, dat
het de hoofdzaak van alle streven moet zijn „tot de kennis
van dat wezen" te komen (I. 16 ; 24).
De zelfbezinning of zelfbeschouwing, de „innerlijke overdenking", waaraan de menschen moeten wennen (I. 14 ; 22),
voert ook tot de kennis van het wezen of innerlijk verband
der dingen, en zoo noemt hij als een der eigenschappen
van ons verstand, dat „de door ons gevormde heldere en
duidelijke voorstellingen zoo geheel alleen en noodzakelijk
uit ooze natuur schijnen voort te komen, dat zij van ons
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alleen afhankelijk schijnen te zijn" (I. 36 ; 6o). Het „vormt
sommige begrippen volmaakt uit zichzelf". Van alle begrippen,
die het verstand vormt, drukken diegene, die het „uit zichzelf voortbrengt, het oneindige uit" (I. 35 ; 59). „En dewijl
de methode niets anders is dan de kennis van ons zelven,
kan de grondslag, waarvan onze gedachten moeten uitgaan,
geen andere zijn dan de kennis van datgene, hetwelk het
kenmerk der waarheid is, en de kennis van het verstand, met
zijn eigenschappen en krachten". „Eenmaal in het bezit dezer
kennis, beschikken wij „over een grondslag of beginsel, waaruit wij onze gedachten kunnen afleiden, en over een weg,
waarlangs ons verstand, zoover als zijn vermogen reikt, zal
kunnen komen tot de kennis der eeuwige dingen" (I. 34 ; 57).
Wat wij verlangen moeten is de kennis der eeuwige
dingen en hun onfeilbare wetten, waartoe allereerst een inzicht
in den aard onzer zintuigen noodig is. Het is goed te weten
welke hulpmiddelen ons ten dienste staan, om een doelmatig
gebruik van onze zintuigen te kunnen maken en naar vaste regels
en stelselmatig proeven te nemen. De ervaring levert ons
veel op, waaruit, na kennis van de innerlijke gesteldheid der
dingen verkregen te hebben, ten slotte de eeuwige wetten
op te maken zijn. Daarbij zal blijken dat onze geest zichzelf te beter zal begrijpen, hoe meer zij de Natuur begrijpt.
De ware kennis vermeerdert zichzelf, en de methode zal des
te volmaakter zijn, hoe meer de geest begrijpt, en geheel
volmaakt, als onze geest naar de kennis van het hoogste
streeft en daarom al haar gedachten richt. (I. 34, I 3 ; 56, 20).
Het sprak voor SPINOZA van zelf dat geen ware philosophie
zich kan ontwikkelen dan in vrijheid van denken. En het
was hem even duidelijk, dat de gemeenschap zeer gebaat
is door die vrijheid, dewijl het hoogste, waar men naar streven
kan, alleen langs de wegen der waarheid bereikt wordt. Om
dit anderen aan te toonen schreef hij voornamelijk den
„Tractatus Theologico-Politicus en den „Tractatus Politicus".
Met zijn „Theologisch-Politiek Tractaat" heeft Spinoza, zooals wel eens beweerd wordt, aan de menschheid niets willen
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ontnemen wat voor haar van onvergankelijke waarde zou
kunnen zijn. Wat hij ontnam was slechts de waan die om
de waarheid was heengewikkeld. De letter der Schrift was
geenszins onaantastbaar ; en SPINOZA was de eerste van een
reeks denkers die eene historische textcritiek uitoefenden.
En wat ten slotte voor de menschheid te loor ging waren
de voorstellingen eener geloofswereld, die in het verleden
ligt, berustend op een bovennatuurlijke onbegrijpelijke openbaringsleer ; doch wat herwonnen werd was het vertrouwen
dat het eeuwige wereldplan van het al-eenige Goddelijke
Wezen zich in de menschheid verwerkelijkt. De Rede
kan aan de Schrift niets ontnemen van haar waarachtigen
inhoud aan religieuzen zin, al zou zij den raadselachtigen
vorm ook geheel veranderen. De religie kan eigelijk din
eerst haar zuiveren vorm aannemen. De tijden, dat de philosophie de dienstmaagd der theologie was en aldus genoemd
werd, zijn lang voorbij. SPINOZA zegt „volkomen overtuigd"
te zijn „dat de Schrift de Rede volstrekt vrij laat en niets
met de Philosophie gemeen heeft" (I.374; 4 6 ) '). Hij neemt
als „onomstootelijk aan, dat noch de godgeleerdheid gehouden is de dienstmaagd der rede, noch de rede die der
godgeleerdheid te zijn, maar ieder meesteres moet blijven op
haar eigen gebied". Zooals hij reeds aantoonde heerscht de
rede in het rijk van waarheid en wijsheid, de theologie in
het rijk der vroomheid en gehoorzaamheid. De theologie
biedt in hare leerstellingen datgene was noodig is om de
menschen te doen gehoorzamen. Overigens late zij de beslissing over aan de rede, die het ware licht is van onzen
geest, welke zonder haar niets onderscheidt dan droombeelden en verdichtselen.
1 Geciteerd steeds naar de Latijnsche uitg. Van Vloten en Land (I. 374).
Het tweede getal slaat op de pag. van de bewerking van W. Meijer. Ten
gerieve van de vele lezers dier uitgave is telkens de pag. daarvan
tevens opgegeven voorzoover dit noodig was. Voor het Pol. Tr. en de
Eth. is de gewone aanwijzing voldoende om ook de uitg. van M. te
kunnen raadplegen.
)
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In het algemeen toont SPINOZA aan dat men, gelijk de
titelbladzij vermeldt, niet alleen „vrijheid van philosopheeren"
kan toestaan, behoudens de vroomheid en de rust van den
staat, maar dat het zelfs niet mogelijk is haar op te heffen
dan ten koste van de rust en de vroomheid zelve van dien
staat. Als motto haalt hij het diepzinnige Schriftwoord aan:
„Hieraan erkennen wij, dat wij in God blijven en God in
ons, omdat Hij ons van Zijnen Geest gegeven heeft" (1 Joh.
IV. I3). Van dezen geest is de geheele Verhandeling doortrokken, en in dien tot leven wekkenden geest komt hij krachtig
op tegen degenen die de „doode letters" der Schrift boven
den levenden geest stellen. „Waarlijk, ik kan er mij niet
genoeg over verbazen, dat zij de Rede, onzen grootsten
schat en het van God ontvangen licht, aan doode letters,
welke de menschen met boos opzet hebben kunnen vervalschen, ondergeschikt willen maken ; en dat zij het geen
misdaad achten over den Geest, de ware oorkonde van
Gods woord, minachtend te spreken, en hem voor verdorven
blind en verloren te houden, maar het voor de grootste
zonde houden hetzelfde van de letter, het afbeeldsel van.
Gods woord, te denken. Zij vinden het vroom, niet te vertrouwen op de Rede . . ." (XV. 545 ; 315).
Het geheele „Godgeleerd-Politiek Vertoog" wordt verhelderd door het licht der Rede, dat hij ook op de Schrift
laat schijnen, en waarin hij met name uitvoerig het Oude
Testament beschouwt. Het is daarbij zijne bijzondere verdienste, dat hij —, den Bijbel opvattend als een verzameling van
in verschillende tijden geschreven boeken, met een bepaalde
historische wording — met feitenstudie en geschiedkennis gewapend allereerst de samenstelling en bedoeling der geschriften heeft trachten na te speuren. Het is ook zuiver in overeenstemming met de grondbeginselen zijner philosophie,
waarin hij noodzakelijke waarheden van toevallige onderscheidt,
de Schrift te onderzoeken juist met het oog op haar historisch, dat is : het contingent, accidenteel of toevallig karakter,
waarin de waarheid optreedt. Wat tot het wezen der dingen
I
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behoort, als. haar eeuwige grond, als de onveranderlijke wet
der verschijnselen, is de waarheid als noodzakelijkheid ; doch
wat uit de geschiedenis, uit de gebeurtenissen, wordt en
blijkt, en wat ook niet of wel anders zou kunnen zijn, is
de waarheid als mogelijke of contingente werkelijkheid. Wat
evengoed anders had kunnen zijn, is als alle accidentien of
voorvallen van toevalligen aard.
Hij kan aan de Rede geen recht toekennen in de godgeleerdheid te beslissen omtrent hetgeen zij dienstig acht
voor de vroomheid of het geluk der menschheid voor zoover dit geluk in gehoorzaamheid bestaat, waarin hij het
wezen van den godsdienst ziet.
Al het recht der Rede eischt hij echter op voor Wetenschap en Wijsbegeerte. „Omtrent de waarheid en de zekerheid van zaken, die tot de beschouwing van het wezen der
dingen behooren, geeft geen andere geest ons getuigenis
dan de Rede, die op het gebied der waarheid alleen gezag
voert" (c. X•). Daarom gunne de theologie ook „aan ieder
in wijsgeerige dingen vrijheid van denken" (c. XVI). Ook
de Overheid geve „in een vrij gemeenebest" aan ieder „vrijheld om te denken wat hij wil en wat hij denkt te zeggen"
(c XX). ,,Het doel van den staat is de vrijheid". „De best
ingerichte staat laat aan ieder de vrijheid van wijsgeerig
denken, evengoed als hij hem vrijlaat in zijn geloof" (Ib.).
Hier is een geleidelijke overgang mogelijk naar het Staatkundig Vertoog, dat in philosophisch opzicht nog belangrijker is dan het Godgeleerd-Staatkundige, 'twelk in hoofdzaak
theologisch is. De „Tractatus Politicus" is evenals de ,Ethica"
eerst na SPINOZA's dood in 't licht gegeven. Het leverde
niet veel moeite op te bepalen wanneer hij het geschreven
moet hebben 1 ). De uitgevers der „Nagelaten Werken" (verschenen in 1677, hetzelfde jaar van zijn dood) vermelden
in hunne voorrede dat de wijsgeer het Staatkundig Vertoog
eerst op het laatst zijns levens heeft geschreven. Voorts
weten wij dat hij op raad van zijn vriend JARIG JELLES,
1)

I19
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die in September 1674 een brief tot hem richtte over de
staatkunde van HOBBES, aan het uitwerken is gegaan van
zijn denkbeelden over de beste inrichting van den staat.
Voor een deel had hij zijn gedachten over staatkunde in
verband met de staatsinrichting der Hebreeuwen en met het
oog op het geloof reeds neergelegd in de laatste hoofdstukken van den „Tractatus Theologico-Politicus" (XVI—XX).
Na het schrijvers van zijn vriend was SPINOZA blijkbaar over
het vraagstuk blijven doordenken. In een brief zonder datum
en adres schrijft hij, dat hij „op 't oogenblik begonnen is
aan het bewerken van zeker staatkundig vertoog". Dat het
no de „Ethica" geschreven is blijkt reeds daaruit dat hij
herhaaldelijk van dit (nog niet verschenen) geschrift gewag
maakt als van een voltooid werk (o.m. I. 5 en II. I).
Hij zal vermoedelijk omstreeks Augustus 1675, toen hij
van plan was zijn hoofdwerk, de „Ethica" uit te geven, er
toe gekomen zijn de Staatsleer op zijn wijze zelfstandig te
behandelen, door nl. niet eene nieuwe leer te verzinnen,
maar „uit de natuur des menschen of te leiden" (I. I, 4.
Vgl. I. 1-3, 5-7).
Dat hij er zich van onthield, gelijk de uitgevers beweren,
meeningen van andere schrijvers aan te halen, is niet geheel
waar ; en nog minder waar is de dikwijls geuite bewering,
zelfs van zg. Spinoza-kenners, dat de wijsgeer niet bekend
was met de denkbeelden van andere schrijvers en dat hij in
't algemeen wel veel gedacht maar niet veel gelezen zou hebben.
SPINOZA citeert in den „Tractatus Politicus" VERGILIUS § 6),
TACITUS (VII. § 14, 21), HOMERUS (VIII. I), JUSTIN US
(V. § 3), ANT. PEREZ (VII. 14) en MACCHIAVELLI, wiens
werk hij zelfs kenschetst en beoordeelt (V. 7, X. I). Tot
zijne boekerij 1 ) behoorden verder werken van ARISTOTELES,
1) De lijst van SPINOZA's boekerij is door SERVAAS VAN ROOYEN het
eerst in druk bekend gemaakt, waarna FREUDENTHAL dien uitvoerig
beschreef. Vgl. W. Meijer, Staatk. Vert. Inl. XVIII. v., K. 0. MEINSMA
Sp. en zijn Kring, 351 v. en STANISLAUS VON DUNIN-BORKOWSKI, Der
junge de Spinoza, 529 Anm. 46. Wat de bibliographie over SPINOZA
betreft deze laatste 526 v.v.
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MORUS, HOBBES, CLAPMAYER, PIETER VAN HOVE en HUGO

DE GROOT, alleen reeds op het gebied waarin hij zich in zijn
Staatkundig Tractaat bewoog, terwijl hij voorts o. m. over
een aantal voorname classieke schrijvers en over een aantal
Spaansche en Hebreeuwsche bronnen beschikte.
In zijn brief aan IARIG JELLES schrijft hij, dat hij „aan
het bewerken (is) van zeker Politiek Tractaat", 't welk hij „voor
eenigen tijd op zijn raad begonnen" was. „Zes Hoofdstukken
van dit Tractaat zijn reeds klaar", zoo schrijft hij verder.
„Het e e r s t e is een soort Inleiding tot het werk zelf; het
t w e e d e handelt over het Natuurrecht ; het d e r d e over het
Recht der Overheid ; het v i e r d e over de Staatsbelangen,
die tot den werkkring der Overheid behooren ; het v ij fd e
over het hoogste en het einddoel van elke maatschappij ; het
zesde over de wijze waarop een Regeering van een alleenheerscher moet worden ingericht om niet in dwingelandij te
ontaarden". Dan deelt hij mede bezig te zijn met het
zevende hoofdstuk, waarin hij achtereenvolgens het nut van
het in 't vorige hoofdstuk behandelde uiteenzet. Daarna zal
hij tot de „Regenten en de Volksregeering" overgaan, om
te eindigen met „de wetten en eenige andere bijzondere
vraagstukken de Staatkunde betreffende".
Toen SPINOZA dit schreef had hij dus zes hoofdstukken
van het niet geheel voltooide werk, dat, zooals het voor ons
ligt, er elf telt, geschreven, terwijl hij het zevende, ter nadere
toelichting van het zesde, onder handen had. In het „Staatkundig Vertoog", „waarin wordt aangetoond, hoe eene maatschappij, waarin alleenheerschappij bestaat, zoowel als eene
waarin de aanzienlijksten regeeren, moet worden ingericht,
om niet in dwingelandij te vervallen, en ongestoorde rust en
vrijheid aan de burgers te verzekeren", zooals de verklarende
ondertitel luidt, is hij eigenlijk aan de Volksregeering niet
1 ) B. de Spinoza Opera (Van Vloten en Land), I. p. 280. Ook W.
Meijer drukt dien brief van Spinoza aan zijn vriend, die wel niemand
anders dan JARIG JELLES is, of in zijne Nederlandsche bewerking, voor
het „Staatkundig Vertoog".
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recht toegekomen. In het VIIIe, IXe en Xe hoofdstuk bespreekt hij de Regentenheerschappij, nl. de „regeering der
Aanzienlijksten", de aristocratische regeering van een groot
aantal patriciers. In hoofdstuk XI behandelt hij wel de yolksregeering, doch dit hoofdstuk telt slechts drie bladzijden 1
en klaarblijkelijk heeft hij dit belangrijkste gedeelte van zijn
staatsleer niet kunnen volLooien. Hij noemt daar dezen ,,derden
regeeringsvorm" den „meest volmaakten" (XI. § I) 2
In zijn staatsleer onderscheidt SPINOZA drie hoofdvormen :
I° Monarchie (alleenheerschappij), II° Aristocratie (regeering
der aanzienlijksten : regenten) en III° Democratie (yolksregeering). Merkwaardig redelijk is deze driedeeling van de
heerschappij naar de staatsvormen, als men bedenkt dat de
Monarchie de heerschappij van é e n, de Aristocratie (of
Regentenregeering) de heerschappij van v e el en de
Democratie de heerschappij van het veeleenige beteekent.
In de veeleenige volksregeering is de heerschappij van v eel
in de al- of geheelheid des yolks weer tot e é n geworden ;
in die veeleenigheid der Volksregeering is de eenheid der
Monarchie en de veelheid der Aristocratie voorondersteld en
opgeheven. Zoo heeft SPINOZA het wel is waar niet bedacht ;
doch dat hij dit logische schema in beginsel heeft opgesteld,
blijkt duidelijk, als wij zijn staatsleer in haar voornaamste
trekken ons voor oogen stellen.
Hij ontwikkelt zijn leer, zooals wij reeds opmerkten, niet
uit eenig overgeleverd principe, even weinig als hij zich een
onwerkelijken vorm van samenleving voorspiegelt, zooals zij
in het verleden of in de toekomst door de verbeelding kan
worden gewrocht, in Mozaischen 3 Platonischen 4 ) of Christelijken zin 5), doch zich richtende naar de werkelijkheid, waar)

).

),

1) In de uitgave van VAN VLOTEN en LAND.
SPINOZA'S denkbeelden over de Democratie zoeke men voor 't
grootste deel in het „Theologisch-Politiek Tractaat" in de Hoofdstukken
V, XVI, XIX en XX.
3) In „Genesis".
4) In den „Staat" van PLATO.
Men denke verder aan ROUSSEAU, MARX en TOLSTOY.
2)
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nemende de menschelijke natuur, zooals zij werkelijk is. Hij
zal de leer „uit de menschelijke natuur zelf afleiden" (I. 4).
Geen „Chimaera", geen „Utopia" staat den wijsgeer als een
werkelijkheid voor oogen, noch in verleden of toekomst,
noch in 't heden. Zulk een gedroomd stelsel zou alleen toe
te passen zijn in de „gouden eeuw der dichters", waar het
intusschen „allerminst noodig" is. Zoozeer is de practijk
hoofdzaak, dat, anders dan PLATO meent, „voor het Staatsbestuur niemand minder geschikt worden geacht dan theoretici
en philosophi" (I. I).
Staatslieden, niet zoozeer om hun wijsheid als om hun
geslepenheid befaamd, hebben volgens SPINOZA, „veel beter
over staatszaken geschreven dan wijsgeeren", daar zij, „de
ondervinding tot leermeesteres" hebbend, „niets leerden wat
niet voor toepassing vatbaar was" (I. 2). De ervaring geeft
ons reeds alle soorten van staatsvormen aan de hand, die
men maar kan bedenken (I. 3). Hij zal met vrijen geest
onderzoeken, en stelt zich niet voor „wat nieuws of ongehoords" te leeren, „maar slechts hetgeen met de practijk
het beste overeenkomt, op zekere en ontwijfelbare wijze aan
te toonen". Hij past dus de empirische methode toe en
'induceert' feitelijk, waar hij zegt zijn leer „uit de natuur van
den mensch zelf of te leiden" (deducere). Hij zal dit even
vrij van vooroordeel doen als hij het met wiskundige zaken
gewoon is. Hij heeft zich — zooals dit in de „Ethica"
duidelijk blijkt, mogen wij er bij voegen — beijverd „de daden
der menschen, niet belachelijk te maken, te betreuren of te
verfoeien, maar te begrijpen". In overeenstemming met de
„Ethica" welk geschrift hij bier niet, wel in de volgende
se paragraaf noemt — beschouwt hij allerlei menschelijke
aandoeningen, als daar zijn : liefde, haat, toorn, nijd, eerzucht,
barmhartigheid en zoovele andere zielsontroeringen, niet als
gebreken (vitia) van de menschelijke natuur, maar als eigenschappen (proprietates), die er evenzeer toe behooren als
1 ) Toen hij dit schreef was de Ethica, nog niet in druk uitgegeven,
slechts bij enkele vrienden bekend.
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hitte, koude, onweer, donder en andere dergelijke tot de
natuur van den dampkring behooren" (I. 4). In zijne
„Ethica" heeft hij „bewezen, dat de menschen noodzakelijk
aan (deze) aandoeningen onderhevig zijn" 1). „En ofschoon
alien overtuigd zijn, dat de godsdienst daarentegen leert dat
ieder zijn naasten moet liefhebben als zichzelf", „zoo is
(hem) toch gebleken dat die overtuiging tegenover onze
hartstochten weinig vermocht". (Eth. IV. i 5). Bovendien heeft
hij er op gewezen dat „de rede wel veel vermocht om de
hartstochten in toom te houden en te leiden" (Eth. IV. 4.
Schol.), waarbij evenwel bleek dat „de weg, dien de rede
ons wijst, zeer moeilijk is" (Eth. V. 42. Schol.). Zoo moeilijk
acht SPINOZA dien, dat hij verklaart dat zij, „die meenen
dat men de menigte of hen die in staatszaken in verdeeldheid verkeeren, zou kunnen bewegen alleen volgens de voorschriften der rede te leven, nog van de gouden eeuw der
dichters of fabelen droomen" (Tr. Pol. I. 5).
„De verklaring der natuurlijke grondslagen der regeering
moet afgeleid worden uit de gemeenschappelijke geaardheid
en gesteldheid der menschen" (I. 7). Aldus krijgt men
inzicht in de werkelijkheid van het menschelijke leven, dat
zich in den staat bestendigt, en leert men den besten vorm
kennen om het welzijn en voortbestaan des rijks te waarborgen. „De deugd van den staat" zal blijken te zijn „de
zekerheid van zijn bestaan" (I. 6).
In deze citaten, uit de algemeene inleidende beschouwing,
onthult SPINOZA enkele der philosophisch belangrijke trekken
zijner staatsleer. De „zekerheid" van het bestaan is de
grondslag van alle hooger leven, dat zich in den staat zal
kunnen ontwikkelen. De voorwaarden van dat hoogere zijn
„vrede" en „vrijheid". Vrede des levens en vrijheid des
denkens, — er zijn geen woorden die den wijsgeer beter
kenschetsen dan deze twee.
„Zulk een staat is de beste, waarin de menschen eens1

) Ethica. III. 1., IV. 4, Vgl. III. 31. Schol., 32. Schol., IV. App. cp. 13.
1 24
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gezind hun leven leiden", waarmee hij niet slechts het
natuurlijke, maar bovenal het hoogere leven bedoelt, dat zich
hoofdzakelijk kenmerkt door „redelijkheid, waarachtige geestkracht en geestelijk leven" (V. 5). Men begrijpt hem
verkeerd als men meent dat hij bedrijvigheid en zelfs strijd
met „rust" of „vrede" onvereenigbaar acht. „Van een rijk,
welke onderdanen slechts door vrees weerhouden worden'
naar de wapenen te grijpen, kan beter gezegd worden dat
het zonder oorlog is dan dat er rust heerscht. Rust toch is
geen ontstentenis van strijd. maar een deugd, die uit geestkracht ontstaat" (V. 4). Vrede en vrijheid te waarborgen is
het doel der staatsregeling ; doch „vrede bestaat, gelijk wij
reeds zeiden, niet in ontstentenis van strijd, maar in eendracht en eensgezindheid" (VI 4) ; terwijl „vrijheid een
deugd of volmaaktheid is". „Hoe vrijer wij ons den mensch
voorstellen, te meer zien wij ons verplicht aan te nemen dat
hij genoodzaakt is zichzelf in stand te houden en zijn verstand te gebruiken, hetgeen ieder, die vrijheid niet met
willekeur verwart (qui libertatem cum contingentia non
confundit), mij zal toegeven" (II. 7).
Dit waarlijk zuivere begrip der vrijheid ontwikkelt SPINOZA
bij zijne beschouwing van het Natuurrecht (Jus Natures) —
ter onderscheiding van het recht der Overheid waarbij
zijne geheele wereldbeschouwing betrokken is. Als hij in 't
algemeen Natuurrecht omschrijft als het recht dat „overeenkomt met de wetten en regels der Natuur" (II. 5), dan
staat deze omschrijving in nauw verband met zijn geheele
wereldbeschouwing. „Wat Natuurrecht is", zoo verklaart hij,
„is licht te begrijpen" als wij erkennen „dat de macht,
waardoor alle dingen in de natuur bestaan en werken, niets
anders is dan Gods macht zeif". „Want dewijl God recht
heeft op alles en Gods recht niets anders is dan Gods macht
zeif, voor zoover deze als volstrekt vrij wordt beschouwd,
zoo volgt hieruit, dat elk ding in de Natuur van nature zooveel recht heeft als het macht bezit om te bestaan en te
werken, aangezien de macht, waardoor ieder ding der Natuur
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bestaat en bewerkt wordt, geen andere is dan Gods eigen
macht, die volstrekt vrij is" (II. 3).
„leder laat zich door zijn lusten meeslepen" zegt hij echter
V e r g i 1 i us na (Ecl. 2. 65). Toch zouden ongetwijfeld alien,
indien zij het vermochten volgens de Rede te leven en niet
de blinde lusten te volgen, de Rede als leidster kiezen en
hun leven op verstandige wijze inrichten (Vgl. II 6). Dan
wijst SPINOZA er op dat het niet in de macht van den
mensch ligt ten alien tijde van zijn Rede gebruik te xnaken.
Hoe meer ,.vrijheid" den mensch echter toegekend kan
worden, hoe meer wij mogen verwachten dat hij zich door
de „Rede" zal laten leiden. „Vrijheid" moet immers niet verward worden met „willekeur": „vrijheid is een deugd of
volmaaktheid". Deze vrijheid is geenszins in strijd met de
noodzakelijkheid van den mensch zich zelf in stand te
houden, gelijk ook deze noodzakelijkheid evenmin in strijd
is met het redelijke handelen, waartoe de mensch zichzelf
bepaalt. Deze vrijheid is even natuurlijk als goddelijk. „Gelijk
ook God, die volstrekt vrij bestaat, denkt en werkt, tegelijk
genoodzaakt is, namelijk volgens den eisch zijner eigen
natuur, aldus te bestaan, te denken en te werken. Want er
is geen twijfel of God werkt met dezelfde vrijheid als waarmee hij bestaat; en gelijk hij nu krachtens zijn eigen natuur
bestaat, werkt hij ook krachtens zijn eigen natuur, dat is,
werkt hij ook volmaakt vrij" (II. § 7).
Doch wij weten dat het den mensch niet mogelijk is ten
alien tijde volgens de red e te leven, en zich „op dat toppunt van menschelijke vrijheid te handhaven" (II 8). „Des
menschen vrijheid is te grooter, naarmate hij zich meer door
de Rede laat leiden" (II § 20). „Hoe meer de mensch zijn
Rede laat heerschen, hoe vrijer hij is" (III § 6). „De mensch
die door de Rede wordt geleid, vermag het meest en is het
meest zijn eigen meester" (III. § 7). „Ooze geest is slechts
voor zoover van zichzelf meester, als hij bid machte is van
de Rede een goed gebruik te maken". „Zij zijn het onafhankelijkst, die het krachtigst zijn in het gebruik der Rede,
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en zich het meest door haar laten leiden. Daarom noem ik
dan ook een mensch volmaakt vrij, voor zoover hij zich
door de Rede laat leiden, dewijl hij dan door redenen, welke
alleen uit zijn eigen natuur volkomen kunnen worden begrepen, tot handelen wordt • bepaald ; zij het dan ook dat hij
door deze met noodzakelijkheid tot handelen bepaald wordt.
Want de vrijheid (gelijk door ons in § 7 van dit H.st. is
aangetoond) heft de noodzakelijkheid eener handeling niet
op, maar onderstelt haar (Nam libertas agendi necessitatem
non tollit, sed ponit)" (II. 11). Nergens komt SPINOZA's
zuiver begrip der v r ij h e i d 1 ) beter uit als bij deze erkenning
van het begrip der noodzakelijkheid als haar moment of
factor. In oppervlakkig denken zou men de noodzakelijkheid
allicht tegenover de vrijheid stellen, terwij1 men daarbij in
verwarring zou geraken als men anderzijds tegenover de
noodzakelijkheid het toeval of de willekeur ging stellen, om
dan mogelijk zich of te vragen of dan wellicht vrijheid aan
toeval of willekeur gelijk te stellen was, wat men intusschen
niet zoo maar zal toegeven. SPINOZA heeft nadrukkelijk ertegen
gewaarschuwd vrijheid niet met willekeur te verwarren (II
§ 7). — De vrijheid die niet in strijd is met de noodzakelijkheid, de noodzakelijkheid die niet in strijd is met het vrije
denken en handelen, waartoe de redelijke mensch zich zelf
bepaalt, deze „vrije noodzakelijkheid", gelijk hij het elders
zal noemen, kunnen wij 'zelfbepaling' noemen, waarin de
momenten van 'onbepaald' zijn (toeval of willekeur) en
'bepaald' zijn (noodzakelijkheid) zijn opgeheven. Wat is „zijn
eigen meester" zijn en het „naar zijn eigen zin leven" (II.
§ 9) anders dan de telfbepaling', die de ware vrijheid is 1
Ook het „uit eigen volmacht" (II 12) handelen beteekent
niets anders. Zij is de „volmaaktheid" of „deugd", die even
„natuurlijk" als „goddelijk" is. (II 7).
Daar het SPINOZA's doel is het menschelijk leven op te
voeren tot redelijkheid, tot het ware geestelijk leven (vgl.
Ook het „Theol.-Polit. Tr." wordt door het vrijheidsbegrip beheerscht. Vgl. Cap XVI, III. XX.
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V. 5), ziet hij in de vrijheid der wetenschap het boiwerk
waarheid. Wij weten hoe hij zelf een professoraat afsloeg,
omdat hij zijn geest niet aan banden wilde leggen. „Academien,
op Staatskosten gesticht, strekken meestal niet zoozeer om
de geesten te ontwikkelen als wel ze in toom te houden.
Daarom kunnen in een vrijen staat wetenschappen en kunsten
niet beter beoefend worden dan wanneer aan ieder, die het
verzoekt, wordt toegestaan in 't openbaar als leeraar op te
treden" (VIII. 49). Dit is volmaakt in overeenstemming
met hetgeen hij in het Theologisch-Politiek Tractaat aantoonde, ni. dat in een vrij gemeenebest ieder vrij is te
denken wat hij wil en wat hij denkt ook te zeggen (CXX.
405 v.v.).
„Vrijheid van denken", van „philosopheeren", klinkt als
de grondtoon door al de werken heen, van of het eerste, de
„Korte Verhandeling" tot het laatste, het „Staatkundig Vertoog", gelijk het ook opklinkt in zijn hoofdwerk, de „Ethica",
culmineerend in het laatste boek daarvan : „Over de macht
van het verstand of 's Menschen vrijheid". Vrijheid is als 't
ware het eerste en het laatste woord van zijn leer. Het
vrije woord van den vrijen mensch in een vrij gemeenebest,
dat is de kerngedachte van zijn denkstelsel. — De
deugdelijkheid van het vrije gemeenebest toont hij aan in
het Staatkundig en Godgeleerd-Staatkundig Vertoog, de vrije
mensch wordt zoowel in deze werken als in de „Ethica"
ontwikkeld. Het is de mensch, die, zich bewust van den
oorsprong en aard der ziel en der zinnelijke aandoeningen,
zich uit de onderge schiktheid aan zijn hartstochten opheft
tot het hooger standpunt der rede. Het vrije woord blijkt
dan zoowel beginsel als doel van al zijn werken, dat uit de
Rede welt als uit een Goddelijke bron. Oorkonde Gods
noemt hij het woord, ja, het woord der zuivere Rede.
Van de „Ethica", die als 't ware de kroon vormt op
SPINOZA'S levenswerk, hebben wij reeds de eerste aanleg
leeren kennen in de „Korte Verhandeling van God, de
Mensch en deszelfs Welstand" en in het „Vertoog tot
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Zuivering van het Verstand". Terwijl de Schets of het Overzicht den inhoud (naar een verloren gegaan handschrift,
mogelijk van den wijsgeer zelf) dezer oorspronkelijke Zedeconst weergaf, gaf het zg. „Aanhangsel" bij de „Korte Verhandeling" zelfs eene wiskunstige opzet van de grondbeginselen
der „Ethica". Men vindt die beginselen overal in zijn werken
verspreid, onvolkomen gerangschikt, niet tot een s t els e 1
geordend. Hoewel de „Ethica" hetzelfde geeft als de andere
werken, verschijnt de leer daarin toch in een nieuwen vorm.
In de genoemde werken en ook in het Theologisch-Politiek
Tractaat ligt de stof reeds, die nu in een wiskunstigen vorm
wordt samengevat, in hoofdzaak geordend volgens begripsbepalingen (definitiones), grondwaarheden (axiomata) stellingen (propositiones) en bewijzen (demonstrationes). Hij
brengt de stof, over zijn werken verdeeld, tot eenheid. Hij
stelt de verspreide beginselen gedurende een reeks van
jaren (1665-1675) ontwikkeld. samen naar het wiskundig
ontwerp dat hij reeds vroeg, waarschijnlijk op 't voorbeeld
van DESCARTES 1), gemaakt had. Hij brengt alles in een
„geometrisch" stelsel bijeen, wat hij aan levens- en wereldwijsheid vergaard had. Het beste wat hij doorleefd en doordacht had, het edelste in zijn werk verspreid 2), grijpt hij nog
eens samen en spant de kroon : de „Ethica", de Wel-levensconste in den hoogsten, d. i. in den wijsgeerigen zin.
's Menschen „Welstand" is in dien zin de staat des geluks,
die de Wijsheid beteekent eener volkomen menschelijkheid.
Dit is het doel dat hij zich zijn leven lang voor oogen stelde,
dat is : „het ware leven". Is er hooger doel der wijsbegeerte
dan die levens- en wereldwijsheid, waarin ook het geluk van
geestelijken, ja, goddelijken aard geworden is ?
Over God, over den aard en oorsprong van den Geest, over
den oorsprong en aard der Hartstochten, over 's Menschen
Dienstbaarheid of de Krachten der Hartstochten en over
de Macht des Verstands of 's Menschen Vrijheid, spreekt
1) Zie „Descartes" in deze uitgave p. 37 (77).
2) Zie b.v. zijne ethische gedachten op p. 22- 24, 35-39.
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SPINOZA achtereenvolgens met den rustigen en stelligen toon
van den Levens- en Wereld-Wijze, die „klaar" en „duidelijk"
de waarheid aanschouwd en doordacht heeft van elk zijner
woorden. „God" (Deus) noemt hij „het volstrekt oneindige
wezen" (ens absolute infinitum), het Zelfstandige, bestaande
uit oneindig vele eigenschappen, waarvan ieder een eeuwig
en oneindig wezen uitdrukt (I. Def. VI). „Het Bestendige of Zelfstandige" (Substantia) is „wat in zich zelf bestaat en door zich
zelf wordt begrepen", waarvan wij ons een begrip kunnen vormen zonder daarvoor het begrip van eenig ander ding noodig
te hebben (I. Def. III). „Kenmerk" (attributum) is „wat bij
het denken aan eenig op zich zelf staand ding als behoorende
tot het wezen daarvan wordt beschouwd" (I. Def. IV). „Vrij"
is wat „alleen krachtens zijn eigen natuur bestaat en alleen
door zich zelf tot handelen wordt bewogen", en „genoodzaakt"
of beter „gedwongen", wat door iets anders wordt genoopt
te bestaan en op eene bepaalde wijze te werken" (I. Def.
VIII). Onder „eeuwigheid" verstaat hij „het bestaan zelf"
(I. Def. VIII), en „oorzaak van zichzelf" is „datgene tot welks
wezen het bestaan behoort", of „datgene welks wezen niet
anders dan bestaande kan gedacht worden" (I. Def. I).
Al het bestaande, de geheele Natuur, is een. Dit Heelal is in
zichzelf eeuwig, oneindig, onveranderlijk. Het onvergankelijke
eerie noemt hij in zijn wezen Substantie, het Bestendige.
(I. Def. III, Prop. VI, VIII, pass.). Die eene Substantie, de
grond of het wezen van alles, is God (I. Prop. 6o, 14, 15, pass.).
God heeft een oneindig aantal eigenschappen of attributen,
waarvan ons twee bekend zijn: denking en uitbreiding, het
geheel of heelal der dingen of verschijnselen en het heelal
of geheel der gedachten, ieder op zichzelf eeuwig en oneindig.
(I. Prop. 19, 21, II. Prop. 1, 2). Alle afzonderlijk bestaande
dingen zijn aan bestaansveranderingen onderhevig zij bestaan
in bestaanswijzen of modi (I. Def. III pass.), die God tot
oorzaak hebben en aan het attribuut eigen zijn (II. Prop. VI).
Zoo is dus al het bestaande uitwerksel van God, in de twee
attributen onderscheiden, volgens modi, wier onderlinge eindige
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verhoudingen uit elkaar kunnen verklaard worden. De modi
der denkingen en uitgebreidheden, de reeksen der gedachten
en gebeurtenissen, verloopen naast elkaar, zonder elkaar
ergens te raken, als twee evenwijdige lijnen, die ook elkaar
nergens snijden. De modus der eene reeks laat zich niet
verklaren uit dien der andere, doch daar zij twee rerschillende wijzen openbaren van het eene Zelfstandige, is in de
werkelijkheid de volgorde der gedachten dezelfde als die der
gebeurtenissen.
In dien zin is alles wat werkelijk is ook redelijk en alles
wat redelijk is ook werkelijk, gelijk SPINOZA in zijn 32en brief
duidelijk verklaart. Daarom is de werkelijkheid ook te begrijpen als eene volkomen openbaring van de goddelijke
Substantie, waarin de veranderingen van gedachten en gebeurtenissen zijn als de golven eener oneindige zee. Hij die
zich dit wel bewust is, kan alles met een hooge gelijkmoedigheid aanschouwen. Wij moeten niet een ontredderd en
stuurloos schip zijn op de levenszee. Onze hartstochten
moeten wij leeren kennen en beheerschen, en geenszins door
haar een speelbal der winden worden. De phantasie acht
SPINOZA even gevaarlijk voor de Wijsheid als het bijgeloof
en het geloof aan wonderen, dewijl zij van den rechten weg
der Rede doet afdwalen. Her- en derwaarts gelokt door
hartstochten zal de mensch de 'methode' der zuivere Rede
wij denken hier ook aan het Vertoog tot Zuivering
van het Verstand — uit 't oog verliezen en het spoor bijster
raken. Dan oogt men slechts het vergankelijke na, terwijl
men zijn blik moest gericht houden op het eeuwige.
Daar de Substantie begrepen wordt in de denking, en de
Rede ons op den rechten weg brengt, als wij hare voorschriften volgen, waar het eeuwige geestelijk aanschouwd
wordt, late men zich zooveel mogelijk door de Rede
leiden. Zoo leert men alles beschouwen onder het gezichtspunt der eeuwigheid. Wat „sub specie xternitatis" aanschouwd
wordt is verklaard in het licht der eeuwigheid, waarin alles
wat toevallig, willekeurig en vergankelijk scheen, blijkt mee
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te werken in een eeuwige noodzakelijkheid. Is de wereld
eenmaal zoo begrepen, dan heeft men vrede met haar. Dit
wijsgeerige inzicht in de wereld, een ware „scientia intuitiva"
beteekenend, stemt tot een hooge blijmoedigheid, die niet
zinnelijk maar geestelijk van aard, den mensch een goddelijke
gelukzaligheid doet deelachtig worden. Immers, hij deelt het
inzicht in het heelal met de Godheid, vanaf het gezichtspunt
der eeuwigheid.
Aldus heeft SPINOZA de natuur of het wezen van God en
diens eigenschappen (proprietates) verklaard. God is eenig,
noodwendig bestaande, krachtens de noodzakelijkheid zijner
eigen natuur werkende, als zoodanig de „vrije oorzaak" (causa
libera) aller dingen, die op bepaalde wijzen veranderen, in
God verblijvende en zoodanig van hem afhankelijk, dat zij
zonder hem niet bestaan noch begrepen worden, door God
voorbeschikt krachtens zijn „volmaakte natuur" of zijn
„oneindig vermogen" (vgl. I. App.).
Onze ziel of geest is niets meer, maar ook niets minder,
dan een van Gods gedachten (vgl. eerste St. IIe Bk.), en
moet niet uit zichzelf maar uit God verklaard worden (V. 31.
Opm. 36). De Geest is openbaring (modus) van het goddelijke
attribuut der Denking (V. 40. Opm.). God is het denkende
of: denking is attribuut Gods (II. I), gelijk God ook is het
uitgebreide of: uitbreiding is attribuut Gods (II. 2). Beide
attributen zijn openbaringen der goddelijke Substantie, en
zoo in wezen een, dock voor ons verstand niets met elkaar
gemeen hebbend, en ieder afzonderlijk slechts op zichzelf te
begrijpen (I. 3). De geest begrepen als modus, verklaarbaar
uit het attribuut der denking, Gods wezenskenmerk, is dus te
beschouwen als tijdelijke verschijningsvorm eener eeuwige
Godsvoorstelling. Zoo beschouwd blijkt deze kenmerkende
Spinozistische gedachte iets zuiver Platonisch te hebben. Ook
het zich bewust worden als eene ‘scientia intuitiva', waardoor
de mensch zijn innerlijk wezen leert kennen, die hem de
deugd en de gelukzaligheid (beatitudo) doen deelachtig
worden, is Platonisch, — terwijl zij uit de taal der ver132
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beelding overgebracht in die der speculatieve logica iets
Hegelisch heeft. Hier komt dus het persoonlijke moment
bij SPINOZA tot zijn voile recht.
Hoe ontbeert overigens het Substantiebegrip door het geheele stelsel heen alle persoonlijkheid, ja, alle geestelijkheid.
In SPINOZA'S wijsbegeerte wordt de Godheid of Substantie, het
oneindige, onvergankelijke of eeuwige Zelfstandige, over 't
algemeen buiten het persoonlijke geplaatst. De Substantie wordt
het Absolute genoemd, doch gesteld als het objectiev e,
dat het subjectieve volkomen buiten zich sluit. De
Substantie-God van SPINOZA heeft geen zelfbewustzijn : kent
zich zelven niet. Is hij echter wel volstrekt of volkomen te
noemen buiten het subjectieve, buiten het zelfbewustzijn ?— Het
„oneindige denken", het „bij zichzelf" of „oorzaak van zich
zelf" zijn, doet toch ook die zij de der Spinozistische Substantie
vermoeden, die men redelijkerwijs niet vermag te ontkennen
zonder hare volstrektheid te miskennen. In het geheel of
heelal der Natuur-Substantie is de voile werkelijkheid te begrijpen, die ook het persoonlijke, het subject, het Ik, tot
moment heeft. Heeft zij zelfs niet in den G e e s t tot hare
volkomenheid te komen ? Heeft het volstrekte object der
Substantie zich niet te subjectiveeren, hebben object en
subject zich niet te vereenigen en zich op te heffen tot de
absolute Idee ?
Tegenover de alheid van de objectieve Substantie het
subject als een nietigheid stellen, is de waarheid eenzijdig
voorstellen. Men kan evengoed in den subjectieven geest de
alheid voorstellen en het polaire tegendeel als de nietigheid.
Het ware is niet eenzijdig, al is het eenzijdig voor te stellen.
Het ware is alzijdig te begrijpen. In de waarheid doen alle
inomenten mee, terwijl het eene moment der waarheid even
waar is als het andere ; en zoo is de 'nietigheid' van het
Subject zelfs de waarheid waarin de 'alheid' van de Substantie
samengevat en begrepen wordt, gelijk de nietigheid der
Substantie de waarheid is, waarin alle subjectiviteit te gronde
gaat of... wordt opgeheven. De Substantie is als het 'ding op
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zichzelf' een onding, — gelijk de geheele waarheid een onding
heeten mag. Het 'Ding an sich' is geen ding voor ons. Doch
als ons de Waarheid is, dan moge zij zelfs de nietigheid 'in
persoon' zijn1 Indien wij slechts in het zelfbewustzijn het
Ware erkennen, dat zich in ons openbaart, gelijk het zich
in het heelal, in de geheele werkelijkheid verwerkelijkt,
dan moge de Substantie 'op-zich-zelf bestaan en daarmee
hare onware zijde vertoonen. Doch zoo eenzijdig onpersoonlijk
is de Spinozistische Substantie niet, of zij openbaart in het
attribuut der d e n k i n g en de eene reeks der modi, waarvan
de modus des verstands alle begrippen omvat, een geestelijk
formalisme. Nog onmiddellijker erkent SPINOZA zelfbewustzijn
in de goddelijke Substantie, waar hij zegt dat 's menschen
liefde tot God de liefde is van God tot zichzelf — en zonder
zelfliefde geen zelfkennis waarmee het ongescheidenonderscheiden en zoo het eenzijn van God en Mensch erkend
is (Eth. V. Prop. XXXV en XXXVI).
Doch dan is het de vraag of die Substantie nog wel
Substantie is en niet de volstrektheid der Idee, waarin objectiviteit en subjectiviteit vereenigd zijn. Het absolute worde
als Idee begrepen. De schemering van zelfbewuste idealiteit
in de zelfliefde worde verhelderd in de doordenking van
het ware Substantie-begrip. Het Substantie-begrip worde in
redelijke zelfbepaling of vrijheid doordacht. De waarlijk begrepen Substantie ligt niet meer vast aan de ankertouwen
der Cartesiaansche en Spinozistische wiskunstigheid, geankerd
op gronden van definities, axioma's, proposities en demonstraties, doch bewege zich vrij, d.i. door de Rede bestuurd
op de dialectiek der Idee. De dialectiek der Idee in de veeleenigheid harer momenten is hare vrije zelfbeweging. Zelf
heeft SPINOZA gezegd — hij uit dikwijls de geniaalste
woorden buiten zijn meetkunstig stelsel om dat de waarheid niet b e w e z e n, maar begr:ep en wordt. Het 'klaarst' en
'duidelijkst' wordt zij begrepen in het zuiver redelijk verband
der begrippen. In de logische of redelijke zelfbepaling der
Waarheid doorbreekt het Substantie-begrip zijne to enge
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grenzen van objectiviteit en noodzakelijkheid, om met de
subjectiviteit vereenigd zich to verruimen in de vrijheid
der Idee.
Er is overeenkomst tusschen het begrip der Substantie in
de Nieuwere Wijsbegeerte als het Oneindige en het Zijn der
Oude Philosophic, evenals er gelijkenis bestaat tusschen de
Idee, in de logica Begrip geheeten, waarin zelfbewuste geestelijkheid en werkzaamheid voorondersteld is, met philosophische principes der Oudheid, b.v. met ANAxAGORAS wereldvormende „Geest" (Nous) en vooral met de Heraclitische „Rede"
(Logos), die werkelijk de wereld beheerscht en bestuurt. Een
treffende overeenkomst tusschen oud en nieuw bestaat in de
tegenstelling van noodzakelijkheid en vrije (zelfbepalende) werkzaamheid, waar n.l. DEMOCRITUS met zijn „noodzakelijkheid"
of „noodzakelijke voorbcschikking" tegenover ANAXA GORAS'
wereldvormenden „Geest" in denzelfden zin staat als de „noodzakelijkheid" der Spinozistische „Substantie" staat tegenover
de vrije zich zelf bepalende en zich zelf verwerkelijkende
Hegelsche „Idee". In zoover is de 'tegenstelling' van zelfbepaaldheid (vrijheid) en noodzakelijkheid onjuist gelijk ook
SPINOZA begreep, dat noodzakelijkheid als bepaaldheid lijnrecht staat tegenover toeval of onbepaaldheid, terwijl zelfbepaaldheid of de Spinozistische „vrije noodzakelijkheid",
de ware eenheid is van bepaaldheid en onbepaaldheid. Zoo
begrijpt de Idee de noodzakelijkheid der Substantie in zich
als moment of factor van redelijke werkelijkheid, zoowel als
het moment der onbepaaldheid, dewijl in de zelfbepaling of
vrijheid der Idee beide momenten meewerken in eeuwige
zelfverwerkelijking.
Het begrip der Substantie is dus geen tijdelijke voorstelling of gedachte in deze of gene leer gesteld of verzonnen,
maar een in alle tijden eeuwig moment der volstrekte Idee.
Het is niet de historisch opgenomen in een abstract schematisme ondergebrachte categoric der Substantie (Inharenz),
zooals KANT haar plaatst in zijn categorieen-tafel. De Substantie is niet het, hypothetische of metaphysische 'ding'
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met zijn zintuigelijk waarneembare 'eigenschappen', — maar
zij is werkelijk een veelomvattend begrip, een hoog moment
der volstrekte Idee.
Zuiver logisch begrepen is de ware verhouding die van
substantialiteit en accidentialiteit, welke als werkelijkheid
negatief (met bet oog op de substantie, het wezen) en positief
(met het oog op de accidentie, het verschijnsel) in eenen is.
De Substantie verwerkelijkt zich in de accidentien, welker
veeleenigheid zij is, met oorzakelijkheid en noodzakelijkheid.
Zij is oorzaak vgl. oorspronkelijke zaak —, en verwerkelijkt zich noodzakelijk oorzakelijk (causaal), en is zoodoende
als „causa sui" zich zelf bepalende of vrije oorzaak . . . des
Heelals. In de Natuur blijkt de logische verhouding in het
zich stellen van oorzaak en uitwerksel, als causaliteit begrepen ; waarbij dan in elke manifestatie op zichzelf beschouwd, in de actie en reactie, eene identiteit beseft wordt,
welke in de wisselwerking (wederkeerige werking) de bepaalde
gesteldheden in zich heeft opgeheven. De zelfstandigheid is
dan de vrije verhouding tot zichzelf, zoodat de „causa sui"
in logischen zin de zich zelf bepalende werkelijkheid des
Begrips blijkt en in alomvattendheid de vrijheid der Idee
beteekent.
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LOCKE
„In hetgeen LOCKE over het menschelijk
verstand (en over de opvoeding) gezegd
heeft vind ik zoo vele blijken van buitengewone scherpzinnigheid, en tegelijk houd
ik het onderwerp voor zoo gewichtig, dat
ik den tijd, dien ik aan eene zoo nuttige
lectuur besteedde, niet slecht doorgebracht
acht . . . Geen onderzoek is belangrijker
dan dit, daar het de sleutel tot alle verder
onderzoek is".
LEIBNIZ. Opm. bij Locke's Onderzoek
van het menschelijk Verstand. Al. I.

Inleiding. Wij onderscheiden in de Nieuwere Wijsbegeerte twee richtingen, de empiristische, die met BACO VAN
VERULAM, en de rationalistische, die met DESCARTES begint.
Hiermee zijn de beide hoofdwegen aangeduid, waarlangs de
wijsgeerige gedachte zich beweegt. De empiristische of wel de
inductieve methode voert van beneden, waar om zoo te zeggen
de grond der ervaring voorgesteld wordt, naar boven, waar
de waarheid gedacht wordt ; de syllogistische of deductieve
methode voert als 't ware van boven, waar de principieele
waarheid in zekeren zin leerstellig vastgesteld wordt, naar
beneden in de wereld der verschijnselen. Zoo stelt men 't
zich gaarne voor.
Geen denkende geest blijkt echter zoo eenzijdig, dat hij
slechts in eene richting denkt, en zoo is een veelzijdig denker
als DESCARTES zelfs een groot eind weegs de empiristische
richting opgegaan ; doch niettemin heeft zijn rationalisme de
oude deductieve methode in de Nieuwere Wijsbegeerte voortgezet. Wel beschouwd vertegenwoordigt dus BACO reeds den
nieuwen geest en DESCARTES nog den ouden (Middeleeuwschen) geest der wijsbegeerte. Wij laten voorloopig in 't
midden waar men zekerder staat, of wel, waar meer Licht
schijnt, en stellen slechts de mogelijkheid, dat later blijken
zal, dat beide wegen in elkaar uitloopen, dat beide methodes
te vereenigen zijn.
BACO VAN VERULAM is in de geschiedenis der Nieuwere
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Wijsbegeerte de algemeene voorbereider, een wereldwijze die
het uitzicht opent op een ontzaglijk groot veld van onderzoek
en wetenschap; en zoo droeg zijn geest in aanleg de toekomstige natuurwetenschap en wijsbegeerte, en van dit laatste
vooral de psychologie en kennisleer, binnen den kring der
philosophische aandacht. JOHN LOCKE dringt dan de empirische onmiddellijkheid binnen, met zijn zinnen en verstand
open voor de indrukken der buitenwereld, die verwerkt worden
in den geest. Bij hem is de Baconische mogelijkheid der
kennis geworden tot stelbaarheid in wat hij „sensation" en
„reflection" zal noemen, de „twee bronnen" waaruit de
kennis ons toevloeit. Hij is idealist, maar hij is de idealist
der onmiddellijke ervaring. Hij staat midden in de elementen
der ervaringswereld, waaruit hij zijne ideeen vormt en samenstelt en zijn kennisleer opbouwt. Daarna zal DAVID HUME
alle stelbaarheid van wetenschap, alle bepaaldheid van kennis,
opheffen in een scepticisme van empirisch-sensualistischen aard
Empiristisch en sensualistisch is over 't algemeen de
Engelsche philosophie, met een sterke neiging naar het
materialistische en mechanistische, waarvan THOMAS HOBBES
in natuurkunde, menschkunde en staatkunde het karakteristieke voorbeeld is Hij vergrootte daardoor den afstand
tusschen empirie, met neiging naar materialisme, en idealisme, met eene zwenking naar abstract rationalisme. Voorganger van LOCKE, heeft hij het empirisch sensualisme voor
dezen de Engelsche philosophie binnengeleid, dat met de
rationalistische strooming in Europa in voortdurende wisselwerking verkeerde.
De rationalistische lijn loopt langs DESCARTES, MALEBRANCHE, GEULINCX, SPINOZA, LEIBNIZ en WOLF, de empiristische langs BACO, LOCKE en HUME. De eerste zet zich, met
de tweede kruisende, voort langs FICHTE, SCHELLING en
HEGEL, terwijl de tweede langs KANT zich voortzet over
FECHNER tot in onzen tijd met hare proefondervindelijke
zielkunde. Vat men het rationalisme op als dogmatisme, in
den zin dat alle vertrouwen slechts gesteld wordt op het ver140
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stand, dat hare wetten opstelt, waaraan alles onderworpen is,
dan leidt het empirisme daarentegen vanzelf tot scepticisme,
dat de rede wantrouwt en aan de mogelijkheid eener ware
philosophic wanhoopt.
In KANT kruisen zich beide richtingen, zoodat als 't ware
in een punt van samenkomst hun verschil wordt opgeheven,
om welke reden hij noch uitsluitend rationalistisch-dogmatisch
noch empirisch-sceptisch is. KANT's critisch standpunt is
eindpunt en beginpunt tegelijk, n.l. eindpunt der dogmatische
en sceptische richting en beginpunt van geestelijke bewegingen, die zoowel het empiristische als het rationalistische van
vroegere strevingen trachten te omvatten en wier doel is
ervaring en rede in een werkelijkheidssysteem te vereenigen.
Het is tot heden nog niet gelukt empirisme en rationalisme
zuiver te vereenigen, omdat aan den eenen kant, die ik de
practisch of pragmatisch natuurwetenschappelijke zou willen
noemen, te veel vooroordeel en onbekendheid ten opzichte
der philosophic heerscht, terwijl, aan den anderen kant, door
de theoretische of historische schoolphilosophie de natuurwetenschap en hare methode veronachtzaamd wordt. Zoo kon b.v.
nog een FECHNER in zijne „Vorschule der Aesthetik" spreken
van een weg van beneden en een weg van boven, als van
twee geheel verschillende wegen, waarvan hij de eerste zou
kiezeri, alsof niet beide wegen in elkaar uitloopen en als 't
ware een grooten weg vormen, zooals reeds HERACLITUS georakeld heeft, doch zooals wij nu toch eens en vooral zullen
hebben te begrijpen. De Engelsche philosophic zal ons nog
niet tot dat inzicht voeren ; zij brengt ons er wel zeer dicht bij.
BACO, LOCKE en HUME voerden de wijsbegeerte langs een
zekeren weg, als 't ware door de ervaring zelf gebaand, tot,
evenwel nog niet bInnen, het centrale gebied der waarheid.
Er zijn stelsels en leeren, wier bestudeering de moeite alleszins loont, meer om de belangwekkendheid van den geest
des scheppers en de wijze zijner uiting dan om de beteekenis en waarde voor de geschiedenis der wijsbegeerte, —
de philosophieen van BACO, LOCKE en HUME evenwel hebben,
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behalve haar waarde op zichzelf, een buitengewone beteekenis
juist voor de geschiedenis, d.i. de zelfontwikkeling der Idee.
Geen wijsbegeerte heeft namelijk voor onzen tijd zooveel
practische waarde als het sensualistisch empirisme, door
THOMAS HOBBES en JOHN LOCKE krachtig ingezet, zooals het
na hem door de Engelsche school verder is uitgewerkt, verbeterd en aangevuld, en zooals het vooral door DAVID HUME
consequent is doorgevoerd in een empiristisch relativisme
ook scepticisme genoemd. Daarna drong het door tot en
oefende het grooten invloed uit op de natuurwetenschappelijke
scholen in de universiteiten van Europa en America, vooral
op psychologisch en medisch, doch ook op algemeen wijsgeerig, met name op kennis-theoretisch, gebied. Er is 66k
een practische kant aan de wijsbegeerte. De philosophie,
niet slechts liefde tot, maar ook wetenschap van wijsheid of
waarheid zijnde, is alzijdig. Zij heeft dus alle momenten in
zich, en zoo staat tegenover het theoretische het practische
moment. Daarmee is echter ook gezegd dat het practische
niet meer dan moment of factor is, opgeheven in hare veeleenigheid of haar alomvattend product van zuivere wetenschap. Geen wonder was het, dat de philosophen — we
denken b.v. aan DESCARTES en nog meer aan SPINOZA
het g e h e e 1 bedoelende, meer de algemeene wijsheid dan een
bijzonder practisch of nuttig doel nastreefden. Zoo was de
philosophic der Oudheid, der Middeleeuwen en tot nu toe
die van den Nieuwen Tijd.
En als dan een JOHN LOCKE in 't begin van zijn hoofdwerk, waarin hij het menschelijk verstand onderzoekt, gewaagt
zoowel van het „aangename" als van het „nuttige" van het
wijsgeerig onderzoek, dat hij onderneemt, en hetwelk „groot
voordeel" zal opleveren, — dan hooren wij onmiddellijk een
anderen, een typisch Engelschen toon. Men kan voor den practischen zin der Engelschen, van den eenen kant gezien,
bewondering gevoelen, van den anderen kant — en allicht
is dit de bovenkant der zaak moet men het ook kunnen
begrijpen, dat iemand als HEGEL voor dien geest van gebon-,
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denheid aan het practische en zakelijke, met al die materialistische neigingen, eene zekere minachting niet kon verheelen en smalend sprak van „das gauze baconische Geschlecht".
En het is geen wonder, dat het Pragmatisme van onzen tijd,
het 'criterium der wijsheid in de practische toepassing
zoekende, op Angelsaksischen stam ontbloeiend, op Amerikaanschen grond goed gedijt. Hetzelfde probleem, de leer der
kennis, kan ons evenwel — van onderen bezien en empirisch
bestudeerd, van ervaring uitgaande oak tot het hoogere
opvoeren. Wij zullen voorloopig aan deze voorstelling vasthouden, tot het inzicht geopend is, waar wij in onzen tijd
eerst aan toe zijn gekomen : dat de 'weg van beneden' en
de 'weg van boven' in elkaar uitloopen : waar de ware methode
des denkens ons langs den eenigen weg der waarheid voert.
Met BACO VAN VERULAM (1561-1629) begint reeds de
'kennistheorie', die vooral in onzen tijd voor velen in het
middelpunt der philosophische aandacht staat. Empirie en
inductie waren de leuzen die hij aanhief en die nu nog overal
weerklinken. Als empirist stond hij tegenover de oude metaphysische bespiegelingen, welker dogmatisch karakter in het
rationalisme van DESCARTES (i596-1650) en SPINOZA
(1632-1677) nog duidelijk uitkomt, al zal dan op den in
zekeren zin leerstelligen grondslag alleen het licht der rede
alles mogen verhelderen wat voor ons als waarheid gelden
kan.
Een nieuw principe treedt dus met de Engelsche philosophic
op den voorgrond : het sensualisme op empirischen grondslag. In HOBBES (1588-1679) en zijn tijd verbreidt zich deze
nieuwe leer. Er heerscht onophoudelijk strijd tusschen het
(nieuwe) sensualisme en het (oude) rationalisme van metaphysischen aard, het laatste vertegenwoordigd meest door
neo-Platonizeerende theologen. Als een CUDWORTH in den
breede het atheisme bekampt met wapens uit het oude
arsenaal, dan heeft hij in 't bijzonder HOBBES op 't oog,
wiens wijsgeerige en staatkundige beginselen zoowel door
Protestanten als Catholieken verderfelijk geacht werden.
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HOBBES' onvoltooid gebleven plan van een driedeelig
wetenschappelijk stelsel, handelende over de lichamen, over
den mensch en over den burger wijst op een zekere ordening.
De materie vormt den grondslag, waarop de mensch zich
verheft, die in het burgerschap zijn waren staat bereikt. Deze
driedeeling van natuurkunde, menschkunde en staatkunde
vindt men in zijn leer toch eenigszins verwerkelijkt. Hij aanschouwde de natuur als een in onophoudelijke beweging
verkeerende massa stoffelijke elementen in een onverbrekelijk
verband van oorzaak en uitwerking. De beweging der lichamen
en zoo alle verandering der wereld is noodzakelijk bepaald.
In zijn mechanistisch wereldplan, streng wetenschappelijk
opgevat, deterministisch bepaald in de schakels van oorzaak
en gevolg, heeft hij ook den mensch opgenomen, met alles
wat zijn lijf, ziel en geest beweegt. De philosophie exact
wetenschappelijk opvattend wilde hij haar van alle theologische
bijmengselen zuiveren. Religie is geen zaak van weten, maar
van gelooven. Met dezelfde mechanistische principes trachtte
hij ziel- en staatkunde te verklaren, terwijl hij, uit de Oxfordsche nominalistische school voortgekomen en mathematisch
zeer ontwikkeld, de philosophie opvatte als een rekenkunde
met begrippen.
Wij zullen zien dat ook LOCKE op dezelfde nominalistische wijze het denken met rekenen vergelijkt en de
logica voor een kunst om met teekens te werken, eene
semeiotika, verklaart.
HOBBES zag in den mensch vooral een zinnelijk wezen,
beheerscht door zijn aandoeningen en hartstochten. De zinnelijke werkzaamheid, door de buitenwereld aangezet, levert
ons de voorstellingen, die door onderlinge samenstelling tot
den geestelijken inhoud gevormd worden. Deze associatie-leer
wordt mechanistisch voorgedragen : de aandoeningen, door
inwerking der stoffelijke buitenvvereld ontstaan, zijn niets
anders dan een soort van bewegingen van de fijnste stoffe1

) Zie over Nominalisme blz. 26 (162), 31 v. (167 v.).
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lijke elementen des lichaams, door middel der zintuigen
overgebracht. Zij komen tot gewaarwording en zoo tot voorstelling, en kunnen, daar de zinnelijke indrukken langeren
tijd naklinken, in de herinnering weer opdoemen. De qualiteiten zijn niet eigen aan de dingen, doch zijn de wijzen
onzer eigen zinnelijke opvatting. Alles wordt op het subject
en zijne aandoeningen en gemoedsbewegingen betrokken.
Daarbij ontstaan gevoelens van lust of leed, al naar het den
mensch wel of slecht gaat, d.i, al naar hij in zijn menschelijken staat vooruit- of achteruit gaat. Het gevoel van zelfbehoud speelt instinctief of bewust in den strijd, die het
leven is, een heerschende rol.
Een oorlog van allen tegen alien, bellum omnium contra
omnes, is hem het leven waarin de eene mensch een wolf
is voor den anderen : homo homini lupus. Zelf was HOBBES
van een vreedzame natuur. Tot ordening der menschelijke
strevingen en tot beteugeling der hartstochten achtte hij den
monarchalen staatsvorm de meest geschikte. Het hO6gste
gezag, dat ook den Godsdienst beheerscht, zag hij in den
staat vertegenwoordigd. Geen wonder dat de theologen het
Hobbisme verderfelijk voor de menschheid achtten, en men
den denker, in wiens sensualistisch-mechanistische werk, zoo
rijk intusschen aan oorspronkelijke gedachten, geen plaats
voor het Godsbegrip was — hetwelk hij tot de theologie
rekende — den atheist schold. Zijne sensualistische principes
evenwel werden gemeengoed van heel het Engelsche yolk
en vooral nadat LOCKE in een goed begrijpelijk Engelsch en
in algemeen verstaanbaren betoogtrant dat sensitivisme verbreidde, het te stugge materialistisch-mechanistische wereldbeeld omwerkte en verlevendigde in een milder psychologischen
vorm. Ten aanzien der theologie werd LOCKE meegaander.
Door daarbij zijn met gezond verstand doordachte, met
de common sense voortdurend rekening houdende leer,
eene zielkunde, die hij verruimde tot eene algemeene kennisleer, op breederen empirischen grondslag te vestigen, en die
leer met verrassende scherpzinnigheid en een helderen betoog145
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trant voor te dragen, werd LOCKE de populairste, de meest
typisch Engelsche, wijsgeer.

John Locke werd in 1632 te Wrington, niet ver van
Bristol gelegen, geboren en was de oudste van twee zoons
van een officier van het parlementaire leger in de burgeroorlogen onder de regeering van Koning Karel I. De jongste
der broeders stierf jong, en ook JOHN LOCKE had, hoewel hij
een betrekkelijk hoogen leeftijd zou bereiken, een zwak gestel,
dat slechts door de zorgvuldige opvoeding, die zijn vader
hem gaf, en door de voortdurende zorg, die hij zelf er voor
had, aan hoogere levenseischen vol doen kon. Zijn geestelijke
opleiding werd tot het jaar 1651 toevertrouwd aan de „Westminster school", waarna hij eenige jaren het „Christ-Church
College" te Oxford bezocht. Hij verkoos de studie der Classieken boven die der Scholastieken. Zijn graad van „batchelor of arts" verwierf hij als Oxforder student in 1655 en
dien van „master" in 1658. Hoewel hij dus evenals DESCARTES den gewonen weg der wetenschap volgde, gaf hij
evenals deze dikwijls uiting aan zijne meening, dat het
schoolsch aangeleerde weinig bijdroeg tot verruiming en verheldering van zijn geest.
Eerst de werken van DESCARTES openden voor hem een
grootere wereld. Het licht, dat dezen was opgegaan, scheen
ook voor hem. In hetzelfde jaar (1632) geboren als SPINOZA
heeft hij evenals deze in de jaren der geestelijke wording
zijn wijsgeerig inzicht verhelderd door het 'klare en duidelijke'
woord van DESCARTES. Al kon hij er niet altijd mee instemmen, hij prees het om zijn scherpzinnigheid.
Als hij tot een ander studievak, de geneeskunst, overgaat,
waarin hij door BACO's empirische methode eene groote toekomst zag, dan doet hij het niet zoozeer om de medische
practijk te leeren beoefenen, waarvoor hij zich niet sterk
genoeg achtte, als wel om des te beter zijn zwakke gezondheid
te kunnen bewaren 1).
1

) Dat hij als medicus hoog in aanzien stond bewijzen wel de woor146

II

Toen WILLIAM SWAN in 1664 door het Engelsche hof
naar den Keurvorst van Brandenburg en andere Duitsche
vorsten werd gezonden, stond JOHN LOCKE hem bij als
secretaris, die evenwel, binnen het jaar in Engeland teruggekeerd, zich weer met grooten ijver toelegde op die
natuurphilosophische onderzoekingen. In 1666 leerde hij te
Oxford Lord ANTHONY ASHLEY kennen, de latere graaf van
SHAFTESBURY (1621—'88), beroemd staatsman en schrijver.
De aanleiding tot deze kennismaking, die voor het leven
van den wijsgeer zooveel beteekenis zou hebben en een
band van vertrouwen en vriendschap zou leggen, was eene
geneeskundige. Nadat hij den Lord op verzoek van zekeren
Dr. THOMAS uit Oxford, die zelf naar elders vertrekken
moest, minerale wateren bezorgd had, in verband waarmee
hij hem had gesproken, waarbij hij op Zijne Lordschap een
uitmuntenden indruk schijnt gemaakt te hebben, mocht
LOCKE zich verheugen in diens belangstelling ; en nadat de
voortgezette kennismaking in 1667 voor Lord ASHLEY vooral
in medisch opzicht heilzaam was geweest, dewijl LOCKE hem in
verband met eene chirurgische operatie, wegens een abces
in de borstkas, van goeden raad gediend had, uitte zich die
belangstelling in daden. De latere SHAFTESBURY had aldus
reeds geleerd den jongen geleerde groote achting toe te
dragen ; doch hoe hij dezen ook bewonderde om zijne medische
bekwaamheid, hij zou later in de gelegenheid zijn de
bewondering zoozeer uit te breiden, dat hij die hoedanigheid
nog beschouwen kon als de minste zijner qualiteiten. Hij
schijnt ingezien te hebben dat er in JOHN LOCKE jets groots
stak. Hij moedigde hem aan in politieke en religieuze studien,
waarin hij zoozeer vorderde dat hij hem weidra in vele
gevallen raadpleegde. Door bemiddeling van Lord ASHLEY
maakte hij ook kennis met enkele groote mannen van diem
tijd, o.m. met VILLIERS Hertog van BUCKINGHAM en Lord
den van den grooten geleerde THOMAS SYDENHAM, die van hem zegt,
dat hij : „if we consider his genius, and penetrating and exact judgment,
or the purity of his morals, has scarse any superior, and few equals now
living" (Gec. „The Works of John Locke" Londen 1759 I. v.).
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1868 vergezelde hij den Graaf van NORTHUNDERLAND naar Frankrijk, doch nadat deze op zijn reis naar
Rome gestorven was keerde LOCKE naar Engeland terug.
Hij had het geluk opgenomen te worden in het huis van
zijn beschermer Lord ASHLEY, waar hij, de opvoeding van
diens eenigen zoon leidende, tevens gelegenheid had zich
ernstig aan zijne studien te wijden. Voor die studien bezocht
hij dikwijls Oxford, waar hij de noodige wetenschappelijke
werken kon raadplegen. Van zijn taak als opvoeder van
SHAFTESBURY'S zoon en kleinkinderen kweet LOCKE zich op
hoogst verdienstelijke wijze. Van zijn paedagogisch talent legt
in practisch opzicht SHAFTESBURY'S oudste kleinzoon, de
edele schrijver der „Characteristics", een welsprekend getuigenis af, terwijl in theoretisch opzicht daarvoor geen betcr
bewijs te vinden is dan in zijne baanbrekende paedagogische
verhandelingen. Het is intusschen merkwaardig dat de schrijver
der „Karakteristieken", met hoeveel achting hij ook van
zijn leermeester placht te spreken, zich met scherpte meende
te moeten uiten over diens philosophie, met name over de
critiek der z.g. aangeboren ideeen of voorstellingen 1).
In 1670 begon LOCKE met het ontwerp van zijn hoofdwerk „An Essay concerning human Understanding", in 't
bijzonder op aansporing zijner vrienden, die dikwijls philosophische gesprekken met hem hielden. Het schrijven van
dit werk strekte zich over een reeks van jaren uit, waarin
het leven des wijsgeers aan velerlei lotswisselingen onderhevig was.
Toen Lord ASHLEY in 1672 Graaf van SHAFTESBURY en
Groot-Zegelbewaarder van Engeland geworden was, deelde
LOCKE in de gunst van het lot en werd hij een zijner
Secretarissen doch toen de „High Chancellor of England"
einde 1673 reeds zijn ambt moest neerleggen, kon ook diens
geheimschrijver niet gehandhaafd blijven.
In 1675 vertoefde LOCKE voor zijn gezondheid in Frankrijk.
HALLIFAX. In

1 ) In een der „Brieven door een edelman, geschreven aan een jongen
man aan de universiteit", gepubliceerd in 1716.
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Langeren tijd te Montpellier verblijvende kwam hij in kennis
met Herbert, den lateren Graaf van PEMBROKE, wien hij
zijn hoofdwerk zou opdragen. Te Parijs raakte hij bevriend
met JUSTEL, bij wien dikwijls vele geletterden samenkwamen, en waar hij ook de Amsterdamsche natuurgeleerde
GUENELON ontmoette, die onder grooten bijval voordrachten
over anatomie hield. Toen SHAFTESBURY weer in de gunst
van het Engelsche hof was gekomen en in 1679 voorzitter
werd van den staatsraad riep hij den wijsgeer terug. Nadat
zijn beschermer evenwel in 1682 weer in ongunst gevallen
was en naar Holland uitweek, achtte ook LOCKE zich niet
meer veilig in zijn eigen land en volgde hij hem naar Holland, waar de wijsgeer te Amsterdam zijn kennis met GUENELON hernieuwde en door dezen in aanraking kwam met
andere Hollandsche geleerden, o.a. met VAN LIMBORCH,
hoogleeraar in de Godgeleerdheid (aan het Remonstrantsch
Seminarie) en met LE CLERC, met wien hij ook na zijn
terugkeer in zijn vaderland en gedurende zijn verder leven
in goede verstandhouding bleef. Er werden te Amsterdam
wekelijksche vergaderingen gehouden, waar belangrijke onderwerpen werden besproken, en welke hij dikwijls met bovengenoemde vrienden bijwoonde. SHAFTESBURY overleed 1683
te Amsterdam. Na den dood van koning KAREL II (1685)
trachtte WILLIAM PENN, die den wijsgeer van de universiteit
kende, gratie voor hen te verkrijgen, hetgeen ook gelukt zou
zijn, indien LOCKE niet ten antwoord had gegeven, dat er
geen sprake zijn kon van gratie, daar hij aan geenerlei misdrijf schuldig was. Nog in hetzelfde jaar werd zijne uitlevering en die van 83 anderen door het Engelsche gezantschap
in den Haag aangevraagd. Hij hield zich evenwel schuil ten
huize van VEEN en GUENELON tot het volgend jaar. In dien
tijd schreef hij zijn „Brief over Verdraagzaamheid" (Epistola
de Tolerantia etc), die het eerst in 't Latijn verscheen,
weldra in 't Hollandsch vertaald, later (169o) door hemzelf
ook in 't Engelsch overgebracht en te Londen uitgegeven
werd, De brief werd heftig bestreden door een Oxfordsch
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theoloog, die er niet minder dan drie pamfletten tegen schreef,
het derde na twaalf jaar stilzwijgens. De eerste twee werden
door LOCKE beantwoord in een Tweeden en Derden Brief,
met een onoverwinnelijke kracht van argumenten. Het antwoord op het derde pamflet is onvoltooid gebleven (Vierde
Brief over verdraagzaamheid).
In 1686 begon LOCKE zich weer te Amsterdam in 't openbaar te vertoonen. Bij tusschenpoozen vertoefde hij ook te
Utrecht. Tegen 't eind van 1687 voltooide hij zijn hoofdwerk : „Een Onderzoek betreffende het menschelijk Verstand",
(An Essay concerning human Understanding).
Het strekt Holla nd tot eer, dat het meer dan een groot
wijsgeer — men denke vooral aan DESCARTES
in moeilijke levensomstandigheden, die hem het eigen land ontwijken
deden, gastvrijheid bood. De betrekkelijk groote staatkundige
en geestelijke vrijheid die er heerschte, is voor de algemeene
wereldbeschaving zeer gunstig geweest. Merkwaardig mag
het ook heeten dat het een Prins van ORANJE geweest is,
wiens moed en beleid in verband met de goed gelukte
revolutie van r688, den wijsgeer den toegang tot zijn eigen
land opende. De vloot die de Princes van ORANJE naar
Engeland overbracht, bracht ook hem in zijn vaderland en
met hem als 't ware meteen de publieke vrijheid. Hij kon
nu in voile vrijheid zich aan zijne bespiegelingen overgeven,
en zoo verscheen in 1689 zijn bovengenoemd „Essay", welk
werk de wijsgeer opdroeg aan den graaf van PEMBROKE.
In datzelfde jaar verschenen ook zijne twee verhandelingen
„Over het Regeeren", waarin hij de beginselen der revolutie
van 1688 rechtvaardigde.
JOHN LOCKE was door zijn geschriften zoozeer in aanzien
gestegen en hij had zich voor de regeering zoo verdienstelijk
gemaakt, dat hij gemakkelijk eenig hoog ambt had kunnen
verkrijgen. Een post aan het gezantschap bij het Keizerlijk
hof of eenig ander naar keuze werd hem aangeboden doch
hij weigerde om zijne zwakke gezondheid en stelde zich tevreden met het ambt van „commissioner of appeals". Nadat
-
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hij, in verband met den finantieelen toestand des lands, over
de waarde van het geld en over rente belangrijke beschouwingen had gepubliceerd, vestigde hij nog meer de aandacht
op zich. De graaf van PEMBROKE raadpleegde hem dikwijls.
Daar de Londensche lucht echter een slechten invloed op
zijn longen uitoefende, ontweek hij meer en meer die stad,
telkens gastvrijheid genietend op het buiten van den graaf
van PETERBOROUGH nabij Fullham, tot hij genoodzaakt was
Londen elken winter en op den duur voorgoed te verlaten
om op grooter afstand daarvan te gaan wonen. Dikwijls
FRANCIS MASHAM te Oates in Essex bezoekende, beyond hij
zich daar voor zijn gestel zoo best, dat hij gemakkelijk was
over te halen om zich in diens gezin te laten opnemen. Hij voelde
er zich thuis, ontmoette er een hem aangenaam gezelschap
en kon er zich verder geheel aan zijne studien wijden. Hij
vestigde zich daar voor zijn geheele verder leven, Londen
zoo noodig slechts in den zomer gedurende drie of vier
maanden bezoekende. In 1693 publiceerde hij zijne „Gedachten over de Opvoeding van Kinderen" en in 1695 zijne verhandeling over „De Redelijkheid van het Christendom".
Dit laatste werk vond evenals zijn wijsgeerig hoofdwerk
evenveel instemming als bestrijding. De bestrijding geschiedde
voornamelijk van uit het theologische kamp. In 't bijzonder
zijne beschouwing der Triniteitsleer, door den wijsgeer in zijn
„Onderzoek betreffende het menschelijk Verstand" behandeld,
vond een bestrijder in STILLINGFLEET, den geleerden Bisschop van Worcester, die een „Geleerd gesprek, ter Verdediging der Drieeenheidsleer" schreef, waarop LOCKE weer
uitvoerig antwoordde, dadelijk op den voorgrond stellende,
dat er in zijn „Onderzoek" „niets te vinden is wat gelijkt
op een tegenwerping tegen de Triniteit" (I. 347) 1). Een
wederantwoord van den Bisschop werd door LOCKE nog uitvoeriger weerlegd dan het eerste. Beide „Reply's" zijn ge1 ) Gec. volg. de groote uitg. in drie Vol. van 1759 te Londen. Het
hoofdwerk wordt gec. volgens Book, chapter en §.
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schreven op een wijze die bewondering afdwingt door duidelijkheid, door de kracht der argumentatie, en den logischen gang
der redeneering, trouwens de kenmerken van al zijn werken.
In 1695 werd JOHN LOCKE benoemd tot een der „commissioners of trade and plantations", welk ambt hem een
groot jaargeld opbracht (moo pd. st.), tot hij het in 1700
wegens verergering van zijn borstlijden (asthma) niet meer
kon waarnemen. Het aanbod van koning WILLEM III, die
voor den wijsgeer groote achting koesterde, om hem den
post te gunnen, zonder dat hij er veel voor te verrichten
had, meende hij niet te mogen aannemen. Zijn levensavond
(1690-1704) bracht hij voornamelijk te Oates door, waar
hij zich vrijelijk kon wijden aan wijsgeerige bespiegeling, in 't
bijzonder ook aan eene diepere beschouwing van den bijbel,
dien hij zijn leven lang met groote pieteit had behandeld, doch
in welks wezen hij nu dieper dan ooit doordrong. Hij was
overtuigd van de redelijkheid van het Christendom en zag
daarin de redding en het heil der menschheid.
In het begin van den zomer van 1704 voelde hij, dat zijn
krachten hem begaven den 28en October 1704 overleed hij,
72 jaren oud.
JOHN LOCKE'S wijsbegeerte vindt men in hoofdzaak in
zijn uitvoerig „Onderzoek omtrent het menschelijk Verstand",
(An Essay concerning Human Understanding), dat in 1690
voor het eerst verscheen en dadelijk grooten opgang maakte.
De groote brief aan den Bisschop van Worcester en zijn
nog grooter repliek aan denzelfde, in 1696/7 en 1706 geschreven, betreffen een bijzonder punt van zijn hoofdwerk,
nl. de Heilige Drieeenheid. Minder op philosophisch dan op
ethisch-religieus gebied beweegt hij zich verder in drie groote
brieven en het kleine brieffragmentje over Verdraagzaamheid
1 ) De be dr. van zijn in drie groote foliant-deelen te Londen uitgegeven werken „The Works of John Locke", die ook eene levensbeschrijving van den auteur bevat, is bij deze monographie gebruikt. Daar
evenwel bij de citaten uit het hoofdwerk chap. en § vermeld worden,
kan men deze ook in andere uitgaven vinden,

152

17
(concerning Toleration) en zijne uitvoerige paraphrase van
de brieven van Paulus. Eenige wijsbegeerte bevatten ook
zijn twee uitvoerige geschriften over „De Redelijkheid
van het Christendom" (The Reasonableness of Christianity)
(1695) en de weinige bladzijden, die zijn „onderzoek" en
„opmerkingen" bevatten betreffende MALEBRANCHE'S meening
omtrent de „Aanschouwing aller dingen in God" (Seeing all
things in God), enkele bladzijden over „Wonderers" en over
„Elementen der Natuurphilosophie". Van meer bijzonder
pwdagogisch dan algemeen philosophisch belang zijn „Eenige
Gedachten over Opvoeding" (Some Thoughts concerning
Education) (1693). De twee „Verhandelingen over Regeering"
(Treatises of Government) hebben weinig meer dan een
tijdelijk belang gehad, nl. de verdediging van de revolutie
van 1688. Eenige waarde voor de wijsbegeerte heeft
verder alleen nog het na LOCKE's dood verschenen geschrift
„Over de Leiding van het Verstand (On the Conduct of the
Understanding).
Het empirisme, de grondtrek der Engelsche philosophic,
door BACO VAN VERULAM in de breede schets zijner 'Instauratio magna' nog wat vaag aangeduid, doch nu door
JOHN LOCKE scherp getrokken, is sindsdien als 't ware onuitwischbaar gegrift op de tafelen der Engelsche wetenschap.
Het empirisme van BACO en LOCKE zal later door DAVID
HUME tot positivisme worden ontwikkeld.
JOHN LOCKE is voor Engeland de eerste groote aanvoerder der
algemeene verstandsverlichting geweest. Verband houdende
met het rationalistische Cartesiaansche wereldbeeld, gaf
hij aan de wijsbegeerte een empirisch-psychologisch karakter
dat de algemeene wetenschap beheerschte en zelfs populair
werd. Het werkt ook in onzen tijd nog krachtig door. Zijn
ervaringsleer bleef gedurende eeuwen in overeenstemming
met de natuurwetenschap, terwijl hij door zijn zielkunde de
sensualistische associatie-leer inleidde, die voor velen de psychologie van onzen tijd geworden is. Zijn eigenlijke philosophic,
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die hem verbindt met de algemeene wereldwijsheid van zijn
tijd, en waarmee hij ook onze voorganger blijkt te zijn geweest, is de z.g. kennis-theorie, die voor veel onderzoekers
dezer dagen zelfs de eenig mogelijke philosophie schijnt te
zijn. Deze theorie ontwikkelt hij in zijn meergenoemd „Essay".
LOCKE heeft de vraag omtrent de mogelijkheid der kennis,
van philosophie in den zuiveren zin, ernstig overwogen. Is
ons verstand geschikt wetenschap of waarheid zich toe te
eigenen ? Is onze rede een geschikt werktuig om ware philosophie te vormen ? Indien er geen aangeboren begrippen
kunnen zijn, hoe ontstaan de algemeene principes en ideeen ?
Is er wel eenige andere wetenschap mogelijk dan die der
ervaring ? Hoe ontstaat die wetenschap op den grondslag
der ervaring, en welke zijn hare grenzen ?
Dit zijn de vragen, die in 't algemeen de Engelsche philosophie zich stelt, en tot welker beantwoording LOCKE het
eerst stelselmatig eene belangrijke poging gedaan heeft.
Het is wel merkwaardig dat de Engelsche philosophie in
hoofdzaak 'kennistheorie' is. Kenmerkend is het bovendien
dat zij, in verband met den volksaard, een empiristisch, en
waar zij met het algemeene rationalisme van den nieuwen
tijd samenhangt, later een sceptisch karakter krijgt. Empiristisch
is zij vooral ten opzichte en tegenover de metaphysische en
scholastische speculaties van het verleden, sceptisch ten aanzien van het nog voortlevend dogmatisme in de rationalistische stelsels van den nieuwen tijd. BACO VAN VERULAM had
het empirisme krachtig ingezet, HOBBES, LOCKE en HUME zetten
het nog krachtiger voort, terwijl zelfs een BERKELEY volmaakt
past in de geestelijke beweging, die als ,kennistheorie', niet het
minst voor onzen tijd, zeer belangrijk geworden is.
LOCKE geeft dan voor 't eerst met vol bewustzijn van zijn
taak eene kennisleer, eensdeels kenniscritiek en anderdeels
kennistheorie. Wij zullen deze in haar hoofdlijnen, zooveel
mogelijk met LOCKE'S eigen woorden, schetsen. Om zijne
redeneerwijze te leeren kennen, zullen wij in 't bijzonder uit
de eerste twee boeken van zijn hoofdwerk aaneengeschakelde
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citaten geven, waaraan wij verklarende en critische opmer
kingen toevoegen.
„Dewijl het 't verstand is", zoo verklaart hij in 't begin
van zijn onderzoek, „dat den mensch plaatst boven de andere
voelende wezens, en hem alle voordeel en heerschappij over
hen schenkt", zoo is het „zeker een onderwerp onzen arbeid
waard om het te onderzoeken". „Het verstand let, evenals
het oog, dat ons doet zien en alle andere dingen waarneemt,
niet op zichzelf; en het vordert eenige kunst en moeite het
op een afstand te plaatsen en het tot zijn eigen object te
maken" (I. I. I) Daarmee is het probleem : het verstand
object van onderzoek voor zichzelf, reeds zuiver gesteld,
zooals KANT het later ook zal doen en waarvan een steeds
betere verklaring gegeven zal worden. „Welke ook de moeilijk.
heden zijn die op den weg van dit onderzoek liggen ; wat
het ook is, dat ons zoozeer ten opzichte van onszelf in het
duister laat, — ik ben er zeker van, dat al het licht, hetwelk
wij in onze eigen geesten kunnen laten dringen, al de
kennis, welke wij door onze eigen verstanden kunnen
hebben, niet slechts zeer aangenaam zal zijn, maar ons ook
groot voordeel zal brengen" (Ib.). Dat „very pleasant" en
dat brengen van „great advantage" spiegelt de Engelsche
wijsgeer met kennersblik zijn yolk voor."
Dit zoowel „aangename" als „nuttige" onderzoek zal in
de eerste plaats betreffen oorsprong en ontstaanswijze der
voorstellingen of ideeen (ideas) die de mensch in zijn geest
heeft. Dan zal hij trachten aan te toonen welke kennis het
verstand daarmee bezit, in verband met hare „zekerheid,
duidelijkheid en uitgestrektheid" (certainty, evidence, and
extend). Ten slotte zal hij een onderzoek instellen omtrent
„de natuur en den grond van geloof of meening" (faith, or
opinion), d. i. hetals waarheid erkennen van, of de instemming
(assent) met eene onderstelling, omtrent welker waarheid wij
nochtans geen zekere kennis hebben (I. I. 3).
i) Essay concerning Human Understanding. Boek I. Chapter L I.
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Hiermee heeft LOCKE in 't algemeen zijn taak aangeduid,
die hij nu in bijzonderheden uitvoerig zal volbrengen. Kenniscritiek en kennistheorie of, in een woord dat beide omvat,
kennislee r, zouden wij derhalve zijne philosophie kunnen
noemen. De voornaamste objecten van zijn onderzoek zijn
de voorstellingen of ideeen (ideas). Wij moeten daarom
goed weten wat hij met het woord „idea" bedoelt, dat hij
in zijn onderzoek zoo dikwijls gebruikt. LOCKE is er zich
bewust van dat hij voorloopig eenige nadere verklaring
omtrent dat woord geven moet. Die term is het best in
staat, zoo verklaart hij, om datgene aan te duiden wat „het
object van het verstand" is, „wanneer een mensch denkt".
Hij gebruikt dat woord om uit te drukken wat bedoeld is
met voorstelling, begrip, categorie (Phantasm, Notion, Species),
of wat het ook is, dat de geest aanwendt bij het denken"
(I. 1. 8).
DESCARTES had gezegd, dat hetgeen ons tot bewustzijn
komt, door ons beschouwd wordt als 'dingen', als hunne
'eigenschappen' of wel als 'eeuwige waarheden', die buiten
ons denken geen bestaan hebben. Deze eeuwige waarheden
beschouwde hij als ons „aangeboren", daar zij slechts in ons
denken leven, niet uit de buitenwereld, uit de dingen en
hunne eigenschappen, ontstaan, niet dus uit de ondervinding gehaald en evenmin door het werktuig van ons
verstand gemaakt of met de ontvankelijkheid der zinnen
opgenomen worden, maar den geest zelf eigen zijn, zich
openbarende in ons denken als zijn eigen wezensvormen. Deze
innata idea zijn als 't ware de in den persoonlijken geest
en zoo in den tijd verschijnende vormen of beelden van
eeuwige voorstellingen. Zelfs in SPINOZA'S geest was een trek
gebleven van deze oude, in het Platonisme geboren, voorstelling, wanneer hij de menschelijke geest begrijpt als modus,
verklaarbaar uit het attribuut der denking, wezenskenmerk
Gods en zoo dus te beschouwen als tijdelijke verschijningsvorm eener eeuwige Godsvoorstelling. DESCARTES stelde in
zijne „Meditationes" (c. IV) de aangeboren Godsidee voor
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als een teeken, dat de schepper het schepsel heeft ingegrift,
terwijl hij het eigenlijke criterium van het aangeboren zijn
gegeven achtte in de onmiddellijke zekerheid. Deze voorstellingen worden immers in het natuurlijke redelicht klaar en
duidelijk aanschouwd : haar waarheid heeft te blijken „clare
et distincte" (Med. III, IV, Princ. ph. I, pass.).
Voor een zuivere opvatting van LOCKE's kennisleer is 't
noodig te weten dat hij integendeel de ziel bij de geboorte
vergelijkt met een onbeschreven blad papier : „wit papier
zonder eenige letter" (II. 1. 2).
Hij zal dan eerst nagaan „hoe (de ideeen) in den geest
8). In negatieven zin verklaart hij, dat er
komen" (I. I.
„geen aangeboren beginselen in den geest zijn" (I. II.
Het is eene gevestigde meening dat er zekere aangeboren
principes in het verstand aanwezig zouden zijn, enkele „primaire
noties" of „teekens", „waar de geest als 't ware mee is
bestempeld", „welke de ziel in haar eerste ontstaan ontvangt
en in de wereld meebrengt". Men zal echter de valschheid
dezer veronderstelling inzien, zoo zegt LOCKE, als aangetoond
wordt, hetgeen hij in zijn verder onderzoek hoopt te doen,
„hoe de mensch alleen reeds door het gebruik van zijn
natuurlijke vermogens (natural faculties) al de kennis kan
verkrijgen welke hij heeft, zonder behulp van eenige aangeboren indruk (impression), en tot zekerheid kan komen,
I).
zonder dergelijke noties of principes" (I. II.
Hij is er zich wel van bewust dat hij een anderen weg wijst
dan men gewoon is te bewandelen, doch hij noodigt alien uit,
die hem willen volgen bij zijn verder onderzoek, „de waarheid
te omhelzen, waar zij haar ook zullen vinden" (Ib.). Hij
beschouwt het probleem der kennis psychogenetisch, dewijl
hij om zoo te zeggen tegenwoordig zou willen zijn bij de
wording der ziel en hare ideeen. Hij begeeft zich naar de
kinderkamer om daar de wording en ontwikkeling der ziel te
bespieden. Zijne pxdagogische werkzaamheid zal de neiging
om de kennistheorie van het door hem ingenomen standpunt
of te beschouwen, n.l. waar de geest nog in de kinderschoenen
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staat, versterkt hebben. Doch het was ook tegelijk het punt
waartoe de geschiedenis der philosophie gekomen was : het
onderzoek der wording van den persoonlijken geest en aller
menschelijke kennis. In algemeenen zin zag LOCKE ook in
een veel ruimere wereld dan de kinderkamer rond om den
menschelijken geest te onderzoeken, voor zijn principes overal
steun zoekend ; als hij b.v. den graad der instemming met
algemeene voorstellingen of ideeen naging vond hij daarvoor
bevestiging in de studie der volkenkunde.
Het groote argument voor het bestaan van aangeboren
ideeen is de algemeene instemming, die zij zouden hebben,
zoowel in theoretisch als practisch opzicht (I. II. § 2). Hij
merkt echter reeds dadelijk op, dat indien er werkelijk waarheden zijn, die de geheele menschheid erkent, zulks nog niet
bewijzen zou dat zij aangeboren zijn, n.l. ingeval er een
andere weg kan gewezen worden hoe men tot die universeele
erkenning komt (I. II. § 3).
Het argument steunt echter bovendien op een grond die
volstrekt niet vaststaat, n.l. dat er principes zouden zijn die algemeene instemming hebben. Als er dergelijke principes bestaan,
dan zullen de twee volgende de meeste aanspraak daarop
hebben : „wat is, is" en ,,het is voor eenzelfde ding onmogelijk
te zijn en niet te zijn". LOCKE is evenwel zoo vrij die
algemeene instemming (general assent, universal consent) in
twijfel te trekken. Een groot deel der menschheid kent of
erkent ze niet (I. 4. e.v.). Het is in de eerste plaats
duidelijk, dat b.v. kinderen en idioten er niet het minste
besef van hebben ; indien zij aangeboren en als 't ware door
de natuur ingeprent waren, zouden ook kinderen en idioten
er besef van hebben. „Te zeggen dat een begrip een geest
is ingeprent en terzelfder tijd te zeggen dat de geest er
onwetend van is, en er nimmer notitie van nam, is dien
indruk tot niets maken". Het „in 't verstand zijn" der ideeen
is hetzelfde als er „bewust van zijn". De tegenwerping, dat
de ideeen wel is waar het verstand ingeprent (imprinted)
zijn, doch dat het er zich niet van bewust is, acht hij dus
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eene contradictie, die zichzelf opheft. Als de genoemde
stellingen werkelijk den mensch „van nature ingeprent"
waren, dan zouden „kinderen" er niet onwetend van kunnen
zijn" (I. 5). Ook met de uitvlucht, „dat alle menschen
ze kennen en er mee instemmen, zoodra zij aan 't gebruik
der rede toegekomen zijn" (I. 6), kan men zich niet
redden, daar juist die maximen veel later tot bewustzijn
komen dan vele andere waarheden, terwijl zij bovendien, als
men er over leert nadenken, niet eens algemeen toegegeven
blijken te worden. En zoo zou hij zelfs het tegendeel kunnen
beweren : ze zijn niet aangeboren, omdat ze geen algemeene
instemming verwerven (I. II. 24). Eerder zou men mathematischewaarheden, ook de eenvoudigste rekenkundige waarheden,
b.v. tweemaal twee is vier, aangeboren kunnen noemen op
grond van eene algemeene instemming ; en zoo zouden ook
de duizend en een waarheden, zooals wit is niet zwart, een
vierkant is geen cirkel, aangeboren moeten zijn (I. II. 17
en 18), te meer waar zij den mensch eerder bekend zijn dan
de bedoelde universeele maximen of eeuwige waarheden
(I. II. 19). Dit blijft waar, ook als de aldus genoemde
algemeene leerstellingen onderscheiden moeten worden van
de eenvoudige waarheden der ervaring of nuttige wetenschappen (I. II. 2o).
Ook de bewering dat de mensch de kennis van deze eeuwige
waarheden of algemeene beginselen implicite bezit, voor hij
ze zich bewust is, acht LOCKE onhoudbaar. Hier richt LOCKE
zich tegen HENRY MOORE, die gezegd had dat ze niet altijd
actueel behoeven te zijn, doch ook implicite aanwezig kunnen
zijn. „Implicite kennis" (implicit knowledge), zoo zegt hij, beteekent of dat de geest de in die kennis vervatte voorstellingen vermag te „begrijpen" of het beteekent „niets". Er zullen
b.v. maar weinig mathematici zijn, die gelooven, „dat al de
meetkundige figuren, welke zij geteekend hebben, slechts
copieen zouden zijn van die aangeboren typen, welke de
natuur in hun geest had gegrift" (I. II. 22). Hij toont
verder aan, hoe het argument, dat algemeene beginselen toe159
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gestemd worden zoodra men ze verneemt, met de ervaring
strijdt en op verkeerde veronderstellingen rust ; hij ontkent
zelfs dat er overeenstem ming omtrent algemeene principes
bestaat. Zij behooren in alien gevalle niet tot de ideeen die
men 't eerst leert kennen en daarom zijn zij ook niet aangeboren 3-27).
Evenmin als bovenbedoelde „speculatieve" acht LOCKE
,,practische of moreele principes" aangeboren. Zij worden
geenszins algemeen aangenomen. Hoewel zij moeilijker te
begrijpen zijn, omdat zij „niet zoo duidelijk" (evident) zijn
als de genoemde stellingen, zijn zij niet minder zeker of
waar. Zij zijn niet „door zichzelf" te begrijpen, maar moeten
beredeneerd en hun voor en tegen kan besproken worden.
Dat het geheel grooter is dan een deel, is in zichzelf duidelijk.
De „rechtvaardigheid" of „het zich houden aan overeenkomsten" zijn, hoewel de meeste menschen deze principes
als de ware erkennen, vatbaar voor discussie. Zij kunnen
geleerd worden, doch niet ieder erkent ze. En kan men
zeggen „dat degenen, die van bedrog en roof leven, aangeboren principes van trouw en recht hebben, die zij erkennen
en waarmee zij instemmen ?" (I. III. 1-2).
Men kan antwoorden, dat zij door daden ontkend, nochtans
in gedachte erkend worden ; doch LOCKE meent „dat de daden
der menschen de beste uitleggers van hun gedachten" zijn.
Practische principes zijn uit de natuur afgeleid en voor het
werkelijke leven bedoeld, en het is niet genoeg, dat zij eene
theoretische (speculative) instemming in hunne waarheid
erlangen, daar zij anders door niets van speculatieve
stellingen onderscheiden zouden zijn 3). Een ander bewijs, waarom practische principes of zedelijke regels niet
aangeboren zijn, acht hij daarin gelegen, dat men er geen
kan opstellen of men kan „om de reden ervan vragen", hetgeen belachelijk en absurd zou zijn als zij aangeboren of
zooveel als in zichzelf duidelijk of zeker (self-evident) waren".
Hunne theoretische evidentie is niet aan de orde. Hunne
klaarblijkelijkheid moet niet theoretisch bewezen worden,
.
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maar hun practische waarheid moet getoond worden door
het bewijs „met de daad". Aileen als metterdaad door de
proef het bewijs is geleverd, is het practische principe proefhoudend of waar gebleken. Practische beginselen in den
vorm van zedelijke wetten worden afgeleid uit het werkelijke
Leven zij zijn dus niet aangeboren en blijken geenszins door
zelf-evidentie 4.). Hij meent zelfs, dat de werkelijkheid
leert, hoe de deugd meer betracht wordt uit voordeel dan
uit innerliiken drang, en het groote principe der redelijkheid :
handel zooals men zelf behandeld zou willen worden, klinkt
als een gebod 6-7, vgl. § 4). Ook het „geweten" is geen
bewijs voor het aangeboren zijn van eene zedelijke wet
8-9). Verder bestaan er tegenstrijdige practische principes m en 21), terwiji het eene yolk verwerpt wat een
ander yolk als zede hooghoudt (il 10-13).
Als degenen die beweren, dat er aangeboren „principes"
ziin, de „voorstellingen", waaruit deze gevormd zijn,
hadden beschouwd, dan zouden zij niet zoo „voorbarig"
geweest zijn ze aangeboren te noemen. Indien er een aangeboren principe was dan zou de stelling : „het is onmogelijk
(voor 't zelfde ding) te zijn en niet te zijn" dit zeker wezen.
Doch zou men b.v. willen beweren dat „onmogelijkheid" en
„identiteit" twee aangeboren ideeen zijn ? Zijn dit begrippen,
welke in kinderen het eerst bewust worden, voor andere
voorstellingen, b.v. voor „wit of zwart", „zoet of bitter"?
Is het soms de kennis van het genoemde „impossibile est
idem esse, et non esse", hetgeen een kind onderscheid doet
maken tusschen zijne moeder en een vreemde, of het den
een doet liefhebben en den ander ontvluchten? (I. Iv. § 1-3)
Aldus redeneert LOCKE om in 't algemeen het bestaan van
aangeboren begrippen te ontkennen. Evenmin als de begrippen onmogelijkheid en identiteit, zijn de begrippen „het
geheel en zijn deelen" aangeboren (S 4. 5). Ook ontkent hij
het aangeboren zijn van 't Godsbegrip, hiermee dus DESCARTES' principe rechtstreeks loochenend (S 8, Vgl. SS 9-17).
LOCKE en de in zijne school gevormde Engelsche philo161

26

sophen naderen in dit opzicht de z.g. Nominalisten der
Middeleeuwen, die de algemeene begrippen of universalien
slechts als woorden of teekenen beschouwden, als abstracties
door het verstand gevormd, terwiji daarentegen :de z.g.
Realisten zich de ideeen als werkelijke dingen of realien
voorstelden, algemeene denkbeelden of vormen die een werkelijk bestaan hebben 1).
De Engelsche empirist en sensualist bestreed dus zoowel
DESCARTES
van wien hij intusschen veel geleerd had,
doch die naar zijn begrip te veel vastzat aan de oude rationalistische dogmatiek — als, op indirecte wijze, het Middeleeuwsche Realisme. Tegelijkertijd bestreed hij het Engelsche
Neo-Platonisme der theologen. Vasthoudende aan de ervaring, die de stoffelijke buitenwereld den mensch opdringt, kon
hij Been reeele principes in den geest erkennen,
Er zijn dus volgens LOCKE evenmin aangeboren theoretische
principes voor het denken als practische (zedelijke) principes
voor het d o e n. Daar de ideeen niet zijn aangeboren, kunnen
ook de principes, uit ideeen samengesteld, zulks niet zijn.
De ideeen, opgevat als objecten van het denken, ontstaan
uit gevoel (sensation) en verstand (reflection). Uit deze twee
bronnen vloeien dus de ideeen. De objecten van het gevoel
en het verstand worden verder verwerkt en samengesteld :
uit bijzondere en enkelvoudige ontstaan algemeenere en meeromvattende begrippen. Het is duidelijk dat LOCKE de genese
der ideeen empirisch voorstelt. De wording der begrippen is
eene ontwikkeling in den zin eener voortbrenging door eigen
innerlijke werkzaamheid met opname en zich eigen maken
van het uitwendige. Het persoonlijke groeit als 't ware door
zich het onpersoonlijke toe te eigenen. Dit geldt in 't algemeen, doch in 't bijzonder voor de geestelijke ontwikkeling.
—

1 ) Hierover later (p. 31 v.) iets meer. Deze stof behoort, zooals vanzelf
spreekt, thuis in de geschiedenis der Middeleeuwsche Philosophie, die
hier voorondersteld is, aansluitende bij de geschiedenis van de Philosophie der Oudheid, door mij in de zes Groote Denkers Heraclitus,
Socrates Plato, Aristoteles, Philo van Alexandria en Plotinus geschetst.
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Op deze empirisch-genetische wijze gaat hij de geestelijke
ontwikkeling na van het kind. Eerst ontstaan eenvoudig zinnelijke indrukken, die niet of weinig verwerkt worden, en het
laatst de zeer samengestelde begrippen der verstandelijke
bespiegeling (ideas of reflection), aan 't eind van zeer ingewikkelde geestelijke werkingen. Doch zonder het ontvangen van
zinnelijke indrukken (sensations) geen begrippen (ideas).
LOCKE wijst er in 't bijzonder op, dat, als ,,de ziel" zich
„ideeen" begint te vormen, het duidelijk is, dat zuiks in verband staat met de opmerkzaamheid, het ontvangen en verwerken van zinnelijke gewaarwordingen. De vraag wanneer
een mensch begint te denken staat gelijk met de vraag wanneer hij begint gewaar te worden. „Ideeen hebben en gewaarwording (perception) is hetzelfde" (II. I. § 9). Hiermee
zijn de eenvoudigste ideeen of voorstellingen bedoeld, b.v.
van kleuren. De „ideas of reflection", de begrippen, in
LocKE's zin samengestelde voorstellingen, ontstaan later door
verstandelijke werkzaamheid ; daarvoor is „aandacht" (attention) noodig (Ib. § 8). Bij de ontvankelijkheid voor eenvoudige voorstellingen (simple ideas) is de geest of het verstand slechts passief (Ib. § 25). Green voorstellingen zonder
zinnelijke indrukken of gewaarwordingen (sensations). Er is
„geen reden te gelooven, dat de ziel denkt, voordat de zinnen
haar voorzien hebben van voorstellingen om er over te
denken" (Ib. § 20).
LOCKE onderscheidt eenvoudige voorstellingen van een
zintuig, zooals de kleuren en geluiden, van eenvoudige voorstellingen van meer dan een zintuig, b.v. van het gezicht en
het gevoel, zooals de ruimte en de beweging ; verder gewaagt
hij van eenvoudige voorstellingen der verstandelijke bespiegeling (reflection), terwijl hij ook „simple ideas" zoowel van
sensationeelen als reflectieven aard aanneemt (II. 11-vn).
Een afzonderlijk hoofdstuk (Iv) wijdt hij aan de eenvoudige
voorstelling, die wij door den tastzin (touch) ontvangen :
de „solidity", welk woord hij om zijne positieve beteekenis
bij voorkeur gebruikt, waar de natuurkundige spreekt van
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ondoordringbaarheid (impenetrability) (Ib. § I). Dit „simple
idea of solidity" is het kenmerk der lichamelijkheid voor
den tastzin. Het vult ruimte, en is van het begrip der
ruimte te onderscheiden (Ib. 2, 3). Dit begrip der soliditeit of ondoordringbaarheid wordt door LOCKE toegevoegd
aan de door hem van DESCARTES overgenomen primaire
eigenschappen der dingen.
Men kan in 't algemeen LOCKE'S verdienste niet ontkennen
ten opzichte van de analyse der psychische elementen en
de kenschetsing hunner wording en samenstellingen. De
stof zijner leer is evenwel zonder orde opgesteld, behalve de
orde welke de twee ontstaanswijzen betreft, n.l. uit sensatie
en reflexie. De ervaring doet ze hem aan de hand en hij
raapt ze als 't ware slechts op. Uit de sensatie ontspringen
bijvoorbeeld geluiden en kleuren, rust en beweging ; uit de
reflexie lichten ideeen op als gelooven en twijfelen ; uit beide
ideeen als lust en leed. Het verstand verbindt de simple
ideas tot complex ideas door vergelijking, onderscheiding en
tegenover-elkaar-stelling. Zoo werkt de geest met de algemeene
begrippen ruimte en tijd, bestaan, eenheid en verscheidenheid,
oorzaak en uitwerking, macht, noodzakelijkheid en vrijheid.
Al deze ideeen zijn verkregen ; geen is aangeboren. Wat
toch is duidelijker dan dat de ervaring geen tot het wezen
des geestes behoorende aanleg tot ideeen ontdekt ? LOCKE
vond, hoe hij ook zocht, in de ervaring nergens eenigen
grond voor de nativistische leer. Ook de algemeene instemming, die zekere ideeen ten alien tijde zouden gehad hebben, bewijst geenszins dat zij aangeboren zijn. Gesteld al
dat er algemeene instemming bestond, dan nog kon deze
evenzeer verworven ideeen betreffen. Mogelijke eenstemmigheid kan men evengoed op andere wijze dan door het aangeboren zijn der ideeen verklaren. Hij ging immers zelfs
zoover het bestaan eener algemeene instemming met ideeen
te bestrijden. Hij wees er juist op hoe verschillend vele
algemeene ideeen werden gedacht. Op theoretisch gebied
bestaat er allerminst overeenstemming omtrent principes,
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zelfs niet omtrent stellingen, waarvan men dikwijls beweerd
heeft, dat zij algemeen werden aangenomen, by. de stelling :
„Het is onmogelijk dat een en hetzelfde ding is en niet is",
of omtrent ideeen als Substantie, God, Identiteit enz. In
practisch opzicht is gebleken hoe in verschillende tijden bij
verschillende volken of de menschen van eenzelfde stam of
yolk ook verschillende zeden hebben gegolden. De verscheidenheid der ethische regelen is eindeloos.
Aldus tracht LOCKE ook in algemeenen zin empirisch te
werk te gaan, een open oog hebbende voor de algemeene
inzichten, steeds de common sense raadplegende, en gaarne
zich aansluitende bij de traditie. In bovengenoemde beschouwing treedt het z.g. gezond verstand aan het licht, dat
beter weet te onderscheiden dan te vereenigen,
vooral waar het tegenstellingen betreft als aanleg en omstandigheid, het innerlijke en uiterlijke, geest en lichaam, gevoel
en verstand.
Wij vinden b.v. het Cartesiaansche dualisme der eindige
substanties (geest en lichaam) bij LOCKE terug, waar hij de
twee „bronnen" (II. I. § § 3 en 4) der wetenschap bespreekt:
de wetenschap vloeit ons toe uit twee ervaringsbronnen, een
uiterlijke (sensation) en een innerlijke (reflection). De zinnelijke
gewaarword!ng of sensatie voert ons de kennis der stoffelijke
buitenwereld toe, de verstandelijke bespiegeling of reflexie
maakt ons bekend met de werkzaamheid der geestelijke
binnenwereld (the operations of our mind) (Ib. 4). Nog
nader tot DESCARTES, den vader van het rationalisme, nadert
de Engelsche empirist, waar hij de leer der zelf-zekerheid
met bijna dezelfde woorden herhaalt. Wij zijn nergens zekerder
van dan van ons bestaan, n.l. door de innerlijke wetenschap
onzer existentie in onze geesteswerkzaamheid. „Wij krijgen
de kennis van ons eigen bestaan door intuitie" (IV. Ix. § 2).
Deze intuitieve kennis van ons eigen bestaan is „zoo volkomen en zoo zeker, dat eenig bewijs noch noodig noch
mogelijk is". „Want niets kan zekerder (more evident) voor
ons zijn dan ons eigen bestaan". „In elke werkzaamheid van
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ons gevoel, redeneeren of denken, zijn wij bewust van ons
zelf of ons eigen zijn" (Ib. 3).
In onderscheiding met deze zelf-zekerheid door intuftie
verkrijgen wij de kennis van Gods bestaan door bewijsvoering
(demonstration), die der andere dingen door onze zinnen
(sensation) (lb. 2). LOCKE is evenals DESCARTES en talrijke
andere denkers overtuigd, dat wij in staat zijn met zekerheid
te weten dat er een God is, n.l. door zijn bestaan te bewijzen.
Die bewijzen levert deze empiristische denker ongeveer
op dezelfde wijze als DESCARTES en zooveel anderen voor
dezen, evenwel geenszins met dezelfde mathematische en
syllogistische spitsvondigheid (IV. x. I-19) ').
De kennis der stoffelijke wereld is ons dus door middel der
zinnen gegeven. Niet zoo zeker zijnde als de wetenschap
door bewijsvoering verkregen, kan deze zinnelijke kennis der
dingen toch „wetenschap" (knowledge) genoemd worden
(IV. XI. § 3). Hoe betrekkelijk deze zekerheid is blijkt wel
uit de vergelijking die LOCKE maakt : „Het hebben der
voorstelling van eenig ding, bewijst niets meer voor het bestaan van dat ding, dan de teekening van een mensch zijn
bestaan in de wereld verzekert". Zelfs vergelijkt hij de zinnelijke zekerheid met die van een Broom (Ib. I). Wij moeten
wel aannemen, dat de zinnelijke indrukken, die wij ontvangen,
ontstaan door dingen buiten ons. „Het verkrijgen der voorstellingen van buiten geeft ons het besef van het bestaan
van andere dingen buiten ons, welke die voorstellingen in
ons veroorzaakt" (Ib. § 2).
Bij al de vaagheid van het verband tusschen sensatie en
reflexie, vooral waar men de vorming der „abstracts voorstellingen" (vgl. III. XI. 9) beschouwt, heeft LOCKE het
onderscheid nooit uit het oog verloren. Hij heeft zelfs beide
„bronnen" van kennis te veel beschouwd als twee afzonderlijke functies ; daarbij maakte dan de vaagheid weer goed,
wat in de te scherpe onderscheiding verkeerd was gesteld.
1

) Vgl. DESCARTES in deze uitgave, p. 36 v.v. (76 vs.).
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De overgangen tusschen het zinnelijke en geestelijke zouden
ook eerst een latere psychologie en philosophie zuiverder
leeren nagaan. Het is evenwel duidelijk dat LOCKE, het
substantieele plaatsend in de buitenwereld en het functioneele
in den geest, geen „realiteit" kon toeketinen aan de functies
en de daardoor gevormde „ideeen". De ideeen zijn als 't
ware symbolen, woordteekens, van reeele dingen buiten den
geest. Met de meeste Engelsche philosophen stemt hij in
hoofdzaak overeen in het Nominalism e. De strijd der
Middeleeuwsche philosophie herhaalt zich weer de talrijkheid der reminiscenties uit dien ouden strijd, in de kampen
voor en tegen, toont dat men zelfs in dit werkelijk wetenschappelijk begin der Nieuwere Philosophie, nog niet tot het
ware begrip gekomen is van de tegenstelling tusschen
nominalisme en realisme. Wij kunnen hier op die tegenstelling en de eigenaardige verschuiving dezer begrippen niet
diep ingaan. De weinig begrepen term 'realism& geeft voortdurend aanleiding tot verwarring tusschen zakelijkheid (men
spreekt by. ook van `dingen') en werkelijkheid. Wij kunnen
hier slechts aanduiden, dat mede veel strijd ontstaan is door
de verkeerde opvatting van het begrip `werkelijkheid', in
verband met het begrip `waarheid' 1 ).
Als LOCKE, de „realiteit" der „ideeen" ontkennend, ze als
voorstellingen, als beelden of figuren der dingen opvat, in
den geest gevormd naar aanleiding der stoffelijke buitenwereld, dan is hij nog geen nominalist to noemen in den
ouden zin, in zoover hij die voorstellingen niet slechts als
namen of woordteekens (nomina), als abstracties, beschouwt.
Was het realisme, tegenover het nominalisme staande, werkelijk zoo eenzijdig en weinig beteekenend, dat er alles van
gezegd zou zijn, als men verklaart dat zij de begrippen als realia
of dingen opvat, dan zou er nooit zoo'n strijd voor en tegen
gevoerd zijn. Ook het nominalisme was niet altijd zoo eenzijdig
Belangstellenden verwijs ik naar mijn artikel „Denkers" in D e
Gi d s (Aug. 1911).
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de begrippen of universalia slechts als namen of woordteekens te beschouwen. De oude strijd ging om de vraag
of aan de begrippen een werkelijk bestaan is toe te kennen,
dan wel of ze afhankelijk zijn van werkelijke dingen buiten
den geest, waarvan zij de woordteekens en namen zijn.
In zoover LOCKE aan de algemeene begrippen of universalia w e r k e 1 ij k h e i d toekent is hij geen zuiver nominalist.
Waar hij echter de door den geest gevormde voorstellingen
opvat als woordteekens en aan de taal de heerschende rol
toebedeelt, zoodat hij zelfs de logica als een leer van woordteekens, als semeiotica, behandelt, is hij allerminst realist.
Hij is dan nominalist in den geest van OCCAM. Ter onderscheiding van de „physica" en „practica" (zedeleer) noemt
hij deze logica ook zelf „semeiotica", de wetenschap der
teekens (the doctrine of signs) (IV. xxi. I-4). Neemt
hij de begrippen als de opvattingen van den geest, als de
concepties in den zin van ABELARD, zooals hij vooral de
simple ideas kenschetst, dan is hij eveneens nominalist (II.
II VIII).

LOCKE's kennisleer berust dus op twee grondstellingen :
°. er zijn geen aangeboren ideeen, 2°. al onze kennis komt
voort uit de ervaring. Het spreekt van zeif dat de tweede
grondstelling de principieele is, eigenlijk het algemeene beginsel der LocKE'sche kennisleer, die de Engelsche en later
de universeele theorie zou worden. Dat beginsel zou zich
althans daartoe ontwikkelen, n.l. overal waar de natuurwetenschap hare empiristische methode doorvoerde in de zielkunde
en de psychologische kennistheorie. De eerstgenoemde stelling
diende slechts ter afwering eener nog in wijde kringen
heerschende meening, uit de philosophie der Oudheid en
Middeleeuwen overgebleven. Met het ervaringsbeginsel als
volstrekt algemeen principe kon er dus ook geen sprake
zijn van eenige substantialiteit der ziel. Hoewel dat beginsel
eerst later door HUME tot voile ontwikkeling komt, die de
ziel alle zelfstandigheid ontzegde, is het bij LOCKE reeds
zoo sterk, dat hij de ziel bij de geboorte met een onbe168
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schreven blad vergelijkt : „white paper void of characters"
(II. I. 2). Tabula rasa, een met was bedekt gladgestreken
tafeltje, een Romeinsch schrijfbordje, is de ziel bij de geboorte, waarop de ervaring eerst haar teekenen zal griffen.
De persoonlijke geest is een onbeschreven blad gelijk, waarop
het leven zijne geschiedenis zal schrijven. Uit die 'evensgeschiedenis zijn dan als 't ware door het verstand de algemeene regels of to lezen, die in leven en denken als waarheid
gelden. De ziel ontvangt hare voorstellingen (ideas) door
innerlijke en uiterlijke ervaring. Zelf leeg van alien inhoud
zijnde, ontvangt de menschelijke geest zijn voorstellingen uit
de ondervinding. Hij ontvangt met name door middel der
zintuigen de eenvoudige voorstellingen (simple ideas), die
door het verstand tot samengestelde voorstellingen (complex
ideas) kunnen worden verwerkt.
De samengestelde verdeelt LOCKE in de ideeen der modi,
der substanties en der verhoudingen. Vooral het substantiebegrip onderzoekt hij zorgvuldig. Aangenomen dat de theorie
der menschelijke kennis in 't algemeen uit zinnelijke gewaarwording (sensation) en verstandelijke bespiegeling (reflection) wordt
gevormd wat is dan nu voor hem de Substantie, die bij
DESCARTES en SPINOZA eene allesbeheerschende beteekenis had?
Voor LOCKE heeft zij ook wel beteekenis. De Substantie is voor
hem de onbekende draagster van eigenschappen, die in den
menschelijken geest als ideeen aanwezig zijn. Wij kunnen
ons n.l. niet voorstellen dat die ideeen door zichzelf gedragen
worden. Zij vormen een geheel en behooren voor zinnen en
geest bij elkaar ; doch daar zij niet substantieel of zelfstandig
zijn, berusten zij op een algemeen substraat, de substantie
of zelfstandigheid.
Zoo is ook begrijpelijk, waarom hij aan het substantiebegrip objectieve realiteit buiten het bewustzijn toekende :
de zelfstandigheid is substraat der verschijnselen, die wij
waarnemen. Geen der andere in den geest aanwezige begrippen heeft objectieve realiteit in de buitenwereld. Hij gaat
zelfs zoo ver dat hij het oorzakelijkheidsbegrip slechts sub169

34
jectief opvat, het geenerlei geldigheid toekennend in de
buitenwereld. Hij loochent daarmee het causaliteits-verband
der dingen, dewijl hij in 't algemeen aan de rede alle heerschappij in de wereld der verschijnselen ontzegt. En HUME zal
geheel met LOCKE instemmen, waar deze de causaliteit buiten
de werkelijkheid plaatst, wetende dat causaal verband redelijk
verband beteekent. De begrippen, die een verband der noodzakelijkheid doen kennen, alle voorstellingen over een werkelijken samenhang der dingen, ontstaan door samenstellingen
van enkelvoudige voorstellingen (complex ideas) zonder realiteit. De loochening van het oorzakelijkheidsverband stemt
eigenlijk overeen met die der substantialiteitsverhouding,
wanneer wij deze laatste begrijpen als de eerste vorm der
noodzakelijkheid in Spinozistischen zin, waar in de eerste en
derde definitie in het eerste deel der Ethica de beteekenis
der causa sui en der substantie bepaald wordt. HUME die
op de grondstelling der empirie zuiverder doordenken zal
dan LOCKE, zal ook de objectieve realiteit van het substantiebegrip ontkennen, evenals die der overige voorstellingen.
Wat beteekent dan wel voor LOCKE dat substantie-begrip ?
Het substantiebegrip wordt door LOCKE opgevat als een
„complex idea", dat zich van andere samengestelde begrippen
daardoor onderscheidt, dat het eene 'realiteit' buiten onzen
geest heeft. Het heeft dus oorspronkelijke eigen objectiviteit,
terwijl het in onzen geest subjectief vertegenwoordigd is.
Dewijl wij evenwel van de substantie slechts hare eigenschappen gewaarworden, kennen wij eigenlijk het archytypische wezen der substantie zelf niet. Door de objectieve
realiteit van het archytype buiten den geest to plaatsen
onthoudt LOCKE aan onze kennis een der voornaarnste categorieen en wordt hij aan zijn in aanleg terministisch stelsel
ontrouw. Hij verschilt daarin niet van zijn tijdgenoot SPINOZA,
die de substantie ook in objectiviteit laat opgaan, onbereikbaar voor het subject, wiens nietigheid van haar volstrekt
wezen geen kennis draagt. Wel vinden we, volgens de principes van den Engelschen wijsgeer, in ons denken een blijk
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van de realiteit (waarmee de werkelijkheid bedoeld wordt)
der substantie, doch daar we slechts hare attributer kennen,
en het archytype volmaakt buiten onze geestelijke spheer
ligt, kunnen wij niet zeggen dat wij de substantie kennen of
begrijpen. Zij is de groote o n b e k e n d e, waarvan eenvoudige voorstellingen (s i in p 1 e i d ea s) in ons opgewekt
worden ; doch terwijl het substantie-begrip weer als een
samengesteld begrip (complex idea) wordt opgevat, is zij
eenig in dit opzicht, dat aan haar objectieve realiteit buiten
den geest toekomt. Geenerlei realiteit is toe te kennen aan
de andere complexe ideeen.
Het is duidelijk dat LOCKE den vasten grond der empirie,
waarop hij in principe stond, verlaat, zoodra hij aan een
begrip objectieve realiteit toekent buiten het geestelijke,
zonder op grond van ervaring daartoe genoodzaakt te zijn.
Wij hebben daarin slechts `metaphysica' te zien in den
ouderwetschen zin en een toegeven aan het Middeleeuwsche
denken. Met het aannemen eener objectieve realiteit van het
substantiebegrip buiten den geest is LOCKE inconsequent
gebleken ten aanzien zij ner ervaringsphilosophie. Latere
philosophieen zullen zuiverder de lijnen doortrekken, die hij
heeft beschreven tot het punt, waar het substantie-begrip
werd aangeduid. Vooral HUME zal voor die taak bestemd
blijken. Dat ook weer die lijnen eene eenzijdige richting
opgaan en niet het gansche philosophische stelsel omvatten
is ook weer waar, doch het ligt in den redelijken gang der
dingen, dat voor de wetenschap, met name voor de psychologic, eerst de stevige grondslag der ervaring moet gelegd
worden, voor het stelsel gebouwd kan worden dat daarop
rust. Wij hebben echter daarbij te beseffen, dat de elementen,
zoowel van den grondslag als van het stelsel, hun waarde
ontleenen aan de geestelijke beteekenis, die er in verwerkelijkt wordt ; gelijk een bouwwerk niets op zichzelf is, doch
eerst beteekenis krijgt door zijne bestemming. Het is de
geestelijke of ideeele zin der dingen, die daaraan waarde en
beteekenis geeft. Zoo zullen ook grondslag en stelsel van
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wetenschap slechts openbaring der waarheid zijn, voor zoover
zij zelf momenten van de zelfverwerkelijking der waarheid
zijn, d.i. de idee der werkelijkheid. Een stelsel van weten
schap doen berusten op den hechten grondslag der ervaring
kan dan ook niet beteekenen, zooals men veelal meent, dat
de waarheid berust op dien grondslag ; — het wil niets
anders beteekenen dan dat die grondslag de waarheid zelf
mede is; zooals in de uiterlijke en innerlijke ervaring, door
LOCKE sensation en reflection genoemd, de waarheid geopenbaard wordt. Waarheid kan op niets anders dan zichzelf
berusten.
Waarop berust de gang der werkelijkheid anders dan op
de waarheid b.v. van de 'oorzakelijkheid' ? Is het substantiebegrip minder waar, omdat de menschelijke zinnen geen
indruk van eene (algemeene) substantie ontvangen ? Is het
Ik-begrip evenals het causaliteits-begrip onwaar, een illusie
of hersenschim, omdat het geene „realiteit" bezit? Waar
met „realiteit" niet 'zakelijkheid' maar 'werkelijkheid' bedoeld
is, heeft men den zin zijner woorden niet eens begrepen, en
het is de vraag of LOCKE, die alleen aan het substantiebegrip „realiteit" toekende, daaraan niet meer waarde gehecht
heeft dan aan de 'werkelijkheid' van dat substantie-begrip
in den geest. Voor hem in 't bijzonder zou dan de vraag
te beantwoorden zijn, aan welken kant de waarheid ligt.
Consequent van uit zijn empirisch principe doorredeneerend
had LOCKE het substantie-begrip moeten opvatten als een
samenstelsel van verschillende voorstellingen, opgebouwd uit
gewaarwordingen, uit de buitenwereld binnengekomen in den
geest. Hij had het niet moeten opvatten als een door den
subjectieven geest ontwikkeld en gevormd begrip, en er, het
op de buitenwereld overdragend, eene objectieve realiteit
aan moeten toekennen. Is de ziel werkelijk „wit papier"
waarop de empirie schrijft of is zij waarlijk te vergelijken
met een leege donkere ruimte, die zich in de ervaring met
lichtende voorstellingen vult ; heeft zij niet den aanleg uit
zich zelf begrippen te vormen, of wel aangeboren ideeen te
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ontwikkelen, dan mag het substantie-begrip daarop geen
uitzondering maken. Zoo raakt LOCKE in tegenspraak met
zijn eigen principes.
Hij heeft het Substantiebegrip geenszins verklaard, maar
eer verduisterd, door het bestendige wezen aller wisselende verschijnselen, de drager der eigenschappen, als het onbekende
te stellen. Alles wat als eigenschap ons bekend wordt is subjectief, verschijnt in onze waarneming als modus of wijze van
zinnelijken of geestelijken aard, terwijl de problematische
drager der eigenschappen, door anderen vOor hem Substantie
genoemd, geheel in 't duister blijft. Een duistere ruimte zou
men, naar den geest van LOCKE, de ziel kunnen noemen,
waarin de lichtbeelden der buitenwereld verschijnen. De
zinnelijke indrukken worden daarna door het verstand samengesteld tot algemeene voorstellingen. Door de ervaring wordt
de ziel aldus gevuld met voorstellingen van algemeene beteekenis, zonder dat van 'aangeboren ideeen' sprake mag zijn.
Toch is het dan vreemd, dat LOCKE, die de leege en
duistere ruimte der ziel opvult met bijzondere voorstellingen,
uit de ondervinding door de zinnen ontvangen (impressie of
sensatie), door het verstand samengesteld tot algemeene be-.
grippen (reflexie), — het Substantie-begrip ook niet uit de
ervaringswereld in die ziel laat oplichten, maar het als 't
ware in den duisteren achtergrond der wereld laat verblijven.
LOCKE'S empirisme, door sensatie en reflexie verrijkt, blijkt
toch nog niet het Substantie-begrip in zich opgenomen te
hebben. Eerst HUME zou later het empirisme consequent
in alle richtingen, in den meest positieven zin, doorvoeren,
al heft zich dit positieve in scepticisme op.
De verhouding tusschen „sensation" en „reflection" liet
LOCKE vrijwel in 't duister. De vaagheid der overgangen
tusschen de elementen, die de zintuigen uit de stoffelijke
buitenwereld aanvoeren, en de samengestelde voorstellingen
of begrippen, die door de werkzaamheid des denkens van
geestelijken aard geworden zijn, de onbepaaldheid zijner
kennis-theoretische beginselen, liet de mogelijkheid toe van
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verschillende uitleggingen en toevoegingen. Men kon by. de
sensatie als slechts lijdelijk en de reflexie als slechts werkzaam opvatten ; men kon ook, al naar gelang men aan de
ziel meer of minder zelfstandigheid toekende, de psychische
functies als de „faculteiten" of „vermogens" der ziel beschouwen, waarbij dan de passieve aard van het .,witte papier"
geheel verloochend wordt. De „gewaarwording" of „waarneming", de „herinnering", de „aandacht", de „vergelijking",
de „verbinding", het „nadenken", de „abstractie" (IL Ix. § 15,
x. I. 2, 3, xi. § I, 9) kan men met LOCKE afhankelijk
stellen van de r e fl ex i e in algemeenen zin ; de vaagheid
echter zijner kennis-theoretische onderscheidingen werkte
zelfs in deze analyse der ziele- of geestes-vermogens zoo
verwarrend, dat men verschillende dezer functies aan de
sensatie verbond en voornamelijk passief opvatte. De vergelijking der ongerepte ziel met „white paper void of all
characters" (II. I. 2) moge op 't eerste gezicht verrassend
zijn van juistheid, bij verder doordenken moet men dat
beeld wel verloochenen, evenals men de twee bronnen
„sensatie" en „reflectie" moet verlaten, om niet evenzeer in
verwarring te geraken als de Engelsche psychologie en kennistheorie, die van LOCKE zijn uitgegaan.
LOCKE is evenals zijn landgenoot en voorganger BAC0
VAN VERULAM eer scherpzinnig dan diepzinnig. Zijn woord
is niet zoo kleurig als dat van zijn voorganger, maar hij
wint het van dezen in duidelijkheid en stiptheid, in klaarheid
van redeneering en openhartigheid van bedoeling, in eenvoud
en kracht, en, alles te samen gevat, in wetenschappelijkheid.
Maar zijn eenvoud is al te dikwijls oppervlakkigheid, zijn
kracht is eene eenzijdige vasthoudendheid aan verstandsbepalingen. Zijn klaarheid en openhartigheid schijnen vaak
niets meer te zijn dan onbeteekenende nuchterheid, terwijl
hij in zijn verlangen om v66r alles stipt te zijn en duidelijk
vervalt in onophoudelijke herhalingen en eindelooze uitweidingen. Hij had daardoor wel het voordeel door velen
gelezen en ook begrepen te worden, doch zijn leer viel
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daardoor ook de minachting te beurt van de Duitsche
classieke philosophenschool, wier kenmerk diepzinnigheid is.
LOCKE werd zoodoende de philosoof voor den grooten hoop,
ook voor den grooten hoop der natuurgeleerden, die op zijne
principes, met name in de zielkunde, hunne werkhypothesen
bouwden.
Zijne empiristische eenzijdigheid blijkt ook daaruit, dat hij
van het principe van.HENRY MooRE, n.l. het implicite aanwezig zijn der ideeen in den persoonlijken geest, geen zuiver
besef toonde, dewijl het begrip van 'aanleg', het 'an sich',
hem hier ontging. Hij had slechts oog voor den buitenkant
der werkelijkheid, het sich' der verschijnselen ten opzichte
der „sensation" en „reflection".
De ontkenning der aangeboren ideeen is de negatieve
uitdrukking van zijn beginsel dat al onze kennis, die uit
voorstellingen is opgebouwd, slechts uit de ervaring wordt
gevormd. In zijne redeneering vertrouwt hij op het bloot
verstandelijke moment onzer rede. Hij ontkent b.v. het aangeboren zijn der ideeen, door al te nuchter op de gebeurtenis der natuurlijke geboorte te wijzen, om dan door de
loochening, dat daarmee ook de ideeen kant en klaar ter
wereld komen, gemakkelijk spel te hebben. Dit vormt geenszins slechts een schakel in zijne redeneering, maar geldt
ook als een klemmend betoog op zichzelf. Wordt de ontkenning der algemeene instemming met bepaalde principes
door hem te berde gebracht, dan ziet hij eenzijdig slechts
den eenen kant van het probleem en besluit uit het verschil
der meeningen tot het niet aangeboren zijn dier principes.
Hij blijkt door zijne eenzijdige ontkenning altijd staan aan
den eenen kant der zaak, en door de uitdrukking „aangeboren ideeen" al te letterlijk op te vatten, leert hij nooit
door die troebele voorstelling heen zien naar het beginsel,
dat er in verscholen is, dat n.l. de aanleg der begrippen of
algemeene waarheden den mensch zoo al niet aangeboren,
dan toch om zoo te zeggen 'ingeboren' of 'ingeschapen' is,
d. i. tot het wezen van den menschelijken geest in beginsel
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behoort, welken aanleg hij dan ook in zijn kiem meebrengt.
Dat de menschelijke geest bij zijne ontwikkeling blijk geeft
van zijn vermogen om die begrippen te vormen, dankt hij
eenerzijds aan zijn aanleg, anderzijds aan zijne ondervinding.
Wat is duidelijker dan dat LOCKE met zijne ontkenning van
den innerlijken aanleg en zijne erkenning alleen van de
ontvankelijkheid voor ervaringsfeiten — die van gewaarwordingen tot voorstellingen worden, die zich weer samenstellen
tot (algemeene) begrippen — het probleem eenzijdig bezag
of liever zijn geestesoog niet kon of wilde openen voor de
innerlijke zijde der zaak.
Dat kinderen en idioten geene voorstelling hebben van
het principium identitatis en contradictionis is juist door hem
opgemerkt. Juist is het echter ook, dat kinderen en demente
individuen van dergelijke principes geen besef kunnen hebben,
zelfs in tijd noch ruimte georienteerd kunnen zijn ; doch wie
ziet in deze ontstentenis het bewijs dat kindsche personen
die begrippen niet kunnen hebben gehad, of wel, dat de
menschelijke geest niet in 't algemeen den aanleg heeft tot
de vorming dier begrippen. Er zijn menschen, die nooit tot
het ware begrip komen der stellingen : „Wat is, is" en „Het
is onmogelijk, dat een en hetzelfde ding is en niet is". Dat het
ware begrip zoowel de erkenning als ontkenning dier stellingen
insluit zullen slechts weinigen leeren beseffen I Doch wie beseft
bij dieper doordenken niet, dat het vormen dier begrippen, in
bevestigenden en ontkennenden zin, behoort tot de werkelijkheid des geestes in 't algemeen, waarin naast zoovele andere
momenten ook aanleg (wezen) en omstandigheid of ervaring
(verschijning) samenwerken in eene werkelijkheid.
Deze werkelijkheid in al haar waarheid te leeren begrijpen
is de taak van den wijsgeer. De geschiedenis der wijsbegeerte
toont hoe die taak onophoudelijk nieuwe krachten eischt.
Iedere nieuwe denker werkt die taak verder of en brengt
nieuwe beginselen op den voorgrond. Zoo bleek JOHN LOCKE,
nadat BACO voorbereider van het idealistische empirisme
geweest was, de werkelijke idealist der rechtstreeksche
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onmiddellijke ervaring. Hij is metterdaad, stellig en positief,
wat zijn voorganger in aanleg was. De tijd, waarin deze
onmiddellijke stelligheid opgeheven zal worden, is niet ver
meer. Doch eerst zal LOCKE'S empiristisch sensualisme doorwerken. Zijn wijsbegeerte wordt algemeene wijsbegeerte.
Het door LOCKE zoo algemeen verbreide sensualisme,
ingang vindend zelfs in de breedere lagen des yolks en de
algemeene wetenschap verrijkend met een nieuw gebied,
heeft in 't bijzonder de zielkunde voor langen tijd beheerscht.
Het oefende zelfs grooten invloed uit op kunst en godsdienst.
Vooral in Engeland, maar ook in Frankrijk, Duitschland en
de Nederlanden dringt het meer en meer door. Ook de
psychologische onderzoekingen van den laatsten tijd op het
gebied van kunst en godsdienst gaan in hoofdzaak uit van
de beginselen van LOCKE'S en HUME's empiristisch-sensualistische zielkunde.
Onze I8e-eeuwsche landgenoot FRANCOIS HEMSTERHUIS
(1722 1790) b.v. stond met zijne wsthetica op denzelfden
grondslag als ooze Amerikaansche tijdgenoot WILLIAM JAMES
met zijn godsdienstpsychologie. Het sensualisme werd even.zeer eene fijnzinnige leer voor op classieken bodem ontwikkelde naturen, gelijk genoemde wsthetische ftjnproever, die aan
eene Diotima (Prinses de Galitzin) zijne Socratische dialogen
en intieme brieven wijdde, als eene op detail-onderzoek gerichte en door statistiek gesteunde exacte wetenschap van
den modernen zielkundige. In onzen tijd heeft het sensualisme,
met zijne veelzijdige associatieleer omtrent gewaarwordingen,
voorstellingen en begrippen, voor : dat het aan de wetenschappelijke practijk wat beloofde. Verder kon het op proefondervindelijken grondslag naar alle kanten uitgebreid worden,
terwijl het de werkelijkheid van leven, ziel en geest scheen
to kunnen omvatten, en, wat ten slotte het belangrijkst leek,
in verband met de exacte natuurwetenschap, tot een voor
de geheele menschheid practische levensleer zou kunnen
leiden. Zoo vindt het pragmatisme als philosophie van dezen
tijd, hoe bekrompen ook, eenige reden van bestaan in een
1
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rechtstreeks op de levenspractijk gerichte levensleer, waarvan
wij de beginselen te zoeken hebben in het empiristische sensualisme van LOCKE en zijne school.
De bovengenoemde psychologie, die zich op natuurwetenschappelijk gebied ontwikkelde en in 't bijzonder als physiologische psychologie druk aan de universiteiten beoefend
werd, kon op LOCKE's sensualisme wijzen als op de wijsgeerige leer, wier principes haar hadden geleid en verder
den weg gewezen. Hij toch had de ,,sensatie" gelijk gesteld
aan eene bloot lijdelijke werkzaamheid der zintuigen, welke
hij als lijfs- en levensfunctie beschouwde, veroorzaakt door
de stoffelijke buitenwereld. Zij vormt het element der psychische werkzaamheid, terwijl de ziel daaruit haar voorstellingen
bouwt. Aileen door de betrekkelijke mate van zelfstandigheid, die hij aan de ziel toekende bleek hij tot de `oude'
school te behooren. De `nieuwe' school der (physiologische)
psychologie ontkent alle zelfstandigheid der ziel. Zij zal zelfs
het ‘bestaan' der ziel ontkennen, zelf dupe zijnde van een
verkeerd woordgebruik, waarmee zij intusschen weer eenzijdige
idealisten in de war brengen. En als zij zelf gewagen van,
neen principieel op den voorgrond 4 stellen, de `realiteit' van
het psychische, dan weten zij nauwelijks meer wat zij zeggen, al
begrijpen wij ten slotte hunne bedoeling, die niet de 'zakelijkheid' maar de 'werkelijkheid' der psychische functie betreft.
Deze nieuwere psychologen, die op physiologischen grondslag werken, materieele en mechanische processen op den
voorgrond stellen, zou men, waar zij de intellectueele functies
abstract voorstellen en de realiteit der wereld buiten den
geest denken, de nominalisten van den nieuwen tijd kunnen
noemen, waarbij zij zich op LOCKE kunnen beroepen.
LocKE's onduidelijke overgang van sensaties tot reflexies,
zijn beslist sensualisme aan den eenen kant en zijn abstract
idealisme aan den anderen kant, zal altijd de mogelijkheid
van twee oude richtingen doen blijken : van realisme en
nominalisme. Zoo zet zich de oude strijd tusschen beide
principes weer voort.
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Vooral de Schotsche philosopher waren tegen het eenzijdige nominalisme en sensualisme gekant, en wel op grond
van eene eigen leer, die als 'psychologisme' het werkelijk
bestaan erkent van oorspronkelijke, aan de ziel eigen, algemeene begrippen, waarmee zij al denkend werkt. Met name
REM en zip leerlingen gingen te keer tegen volgelingen
van LOCKE, die evenals de meester het oude principe hadden
losgelaten van het bestaan van oorspronkelijke ideeen, welke
het wezen der ziel vormen. Zij merkten, dat HARTLEY'S
materialistisch mechanisme, BERKELEY'S subjectief idealisme
en HUME's sensualistisch scepticisme zich alien op LOCKE
konden beroepen, en, evenals deze zich aansluitende bij
BAco's empiristisch-inductieve methode, trachtten zij door
nauwkeurige innerlijke waarneming de zielswerkzaamheid na
te speuren, om de oorspronkelijke waarheden vast te stellen,
die het wezen der menschelijke ziel uitmaken. Niet de ziel
met haar verkregen inhoud van enkelvoudige en samengestelde ideeen, maar de ziel met haar algemeene oorspronkelijke waarheden vormde het doel van hun onderzoek en
nadenken.
Nog meer nominalist dan LOCKE is BERKELEY (1684-1753),
die ook uitging van het Lockiaansche empiristische sensualisme, doch eindigde in een bij uitstek subjectief idealisme.
Hij achtte het principe van de realiteit der begrippen een der
grootste dwalingen der philosophie. Gelijk den strengsten nominalist der Middeleeuwen ontkende hij zelfs het redele bestaan
van ideeen in den geest. Hierbij steunde hij dan op het
Lockiaansche principe, de abstracte begrippen afleidend uit
de zinnelijke voorstellingen, welke er den inhoud van blijven
uitmaken. Hij meende dat het niet mogelijk is de abstracties
zuiver te denken zonder de zinnelijke voorstellingen, die de
eigenlijke elementen van het denken vormen. Buiten die
voorstellingen en hare zinnelijke elementen bestond voor hem
niets reeels of substantidels. In zijn subjectief idealisme
ontkende hij het bestaan der stoffelijke wereld. Wat hij erkende
zijn slechts verschijnselen, doch al dat phaenomenale is voor
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hem niet meer dan een voorstellingswereid van slechts subjectieve beteekenis. De objecten van ons denken worden
gevormd door onze eigen gewaarwordingen en voorstellingen
en de dingen dezer wereld bestaan slechts in onze zinnelijke
gewaarwordingen en geestelijke voorstellingen ; zij hebben
geen substantialiteit. Het reeeie bestaan der dingen is slechts
schijn ; werkelijk is alleen het subjectieve bestaan der voorstellingen die niet door ons zelf gevormd, maar door God
in ons gewekt worden alF de afbeeldingen (ectypes) der
in Hem zelf zijnde oerbeelden (archetypes). Uitgaande van
LOCKE week BERKELEY dus ten slotte ver van hem af.
Om het Lockiaansch empirisch sensualisme consequent
volgens zijne principes uit te werken zal DAVID HUME bestemd
blijken, die, uitgaande van het in de subjectieve ervaring
gegevene, wel alle mogelijke voorstellingen in den geest zal
erkennen, doch geen gewaarwording van 'de Substantie'
opmerkende, daaraan ook geen ree el bestaan zal vermogen
toe te kennen. Men kan zich den geest vervuld denken met
allerlei on ophoudelijk wisselende voorstellingen, wier realiteit
in de buitenwereld geplaatst wordt, zonder dat men de gewaarwording en voorstelling eener (algemeene) Substantie
ontmoet. Zoo zal dan blijken dat hetgeen voor een SPINOZA
het al-eene was, en hetgeen ook voor LOCKE in aansluiting
met DESCARTES het substraat of de grond was, waardoor alle
dingen gedragen worden, voor den consequenten uitwerker van
de ervarings-zielkunde, niets beteekent dan een hersenschim,
gelijk de dichterlijke Platonische idee in het wetenschappelijke Aristotelische besef verbleekte tot een phantasme.
Substantieel zullen voor HUME slechts de door hem in den
geest erkende enkelvoudige ideeen zijn. Wij zullen later zien,
Sat HUME zich boven het empirisme weet te verheffen. Terwijl
een BERKELEY, eveneens uitgaande van het Lockiaansche
empirisme, daarboven zelfs tot een abstract idealisme steeg,
verheft HUME zich ook daarboven, om evenwel, zonder eenige
materialistische of metaphysische beperking, te verwijlen in
een scepticisme, waarin zoowel de Substantie als het 1k
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ontkend worden, een scepticisme evenwel, dat om zijn bewustheid en hoogheid van denken uitzicht geeft op allerlei mogelijkheden, die de toekomst brengen zal.
Voor LOCKE geldt althans dat wij bij zijn empirisch sensualisme, van al te beperkten aard, niet kunnen blijven
staan, en dat wij hem geenszins kunnen volgen bij zijn
terugtred op Middeleeuwsch metaphysisch gebied, waar hij,
buiten alle ervaring om, en toch ook buiten het geestelijke,
'realiteit' toekent aan een complex idee, zonder ook maar
in 't minst eenig denkbaar verband te leggen tusschen deze
idee of hare realiteit en de overige begrippen, wien geen
realiteit wordt toegedacht buiten den subjectieven geest. Een
ondoordachte stap was deze terugtred, daar de oude metaphysica daarbij niet eens in hare waarheid werd opgevat
terwijl door het eenzijdig vastklampen aan een harer 'realiteiten', waarin hare waarde gezocht werd, toch geenszins
haar realisme werd erkend. Ook dit gebrek zal de Engelsche
philosophie na LOCKE trachten te herstellen.
Wij zijn met LOCKE nog ver of van een denkstelsel, waarin
noch de oude metaphysica eenzijdig ontkend, noch het sensualisme der nieuwere empirische wetenschap eenzijdig verheven wordt, maar waarin realisme en nominalisme, empirie
en logica, worden vereenigd, begrijpende dat de waarheid
niet eenzijdig is, doch alzijdig zichzelf vermag weer te vinden,
overal waar gewerkt en gedacht wordt, omdat zij 'als 't ware'
door alle werkelijkheid heen gaat, m.a.w. omdat zij de ware
zin is der werkelijkheid, in hoogsten aanleg de werkelijkheid
des denkens, De Philosophie leert dien waren zin begrijpen.
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LEIBNIZ
LEIBNIZ, de eerste eigenlijke philosoof op
Duitschen grond, wiens helder denken zich tot
de Boehme'sche schemering verhoudt als de
speculatieve logica tot de theosophie, die niet
slechts mathematisch wetenschappelijk als
Newton, maar tegelijk boven het Spinozisme
uit is en zoo de plaats eener onmiddellijke
idealiteit van het Cartesianisme inneemt,
LEIBNIZ is tegenover de slechts empirische
idealiteit van het Lockianisme de eerste nieuwere philosoof op 'sceptisch-dogmatisch' of
reeds 'critisch' standpunt.
G. J. P. J. BOLLAND (Hegel's Gesch. d.
Phil. 921, le noot).

Inleiding. De Nieuwere Wijsbegeerte verwikkelt zich in
verschillende tegenstellingen, waarvan die van God en wereld,
geest en stof, denking en uitbreiding, de voornaamste zijn.
De Wijsbegeerte, door de verschillende denkers achtereenvolgens voortgezet, wijkt aldoor in vele richtingen uiteen.
Het zal later de taak zijn van een groot samenvattend denker
of van meerdere samenwerkende denkers om de verscheidenheid van beginselen en uitkomsten bijeen te brengen en in
een algemeen stelsel dat vele ineen te denken, dewijl de
waarheid toch niet anders dan de eenheid van alles is.
In hoever zal LEIBNIZ vermogen die taak te helpen volbrengen ? — Hij zal zijn „Nieuwe stelsel" ontwikkelen, een
nieuw beginsel invoeren of een oud beginsel tot nieuw leven
opwekken en de wijsbegeerte een belangrijk eind vender
brengen naar hare volmaking.
Dat oude beginsel is het begrip der substantie.
DESCARTES had de geestelijke en de stoffelijke substantie
principieel tegenover elkaar gesteld. Nochtans beider vereeniging in den mensch niet kunnende loochenen, had hij
daarvan geen redelijke verklaring vermogen te geven. Die
tegenstelling der substanties geest en lichaam overnemend,
konden ook zijne volgelingen, in 't bijzonder de theologische uitwerkers zijner leer, haar werkelijke eenheid in den
mensch niet anders verklaren dan door daarover het geheimzinnige licht te laten schijnen van een wonder. Zoo heeft
dan een 'wonder' de plaats van het 'begrip' vervuld.
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Wordt men echter in de philosophie bij dat licht ooit wegwijs ?
Komt men daarmee een stap verder op den weg des denkens ?
Er bleek in redelijk opzicht niets 'verklaard' te zijn ; eer tastte
men nog meer in 't duister rond, staande voor de donkere
tweespalt der substanties.
Men moest dan ook op den weg der wijsbegeerte een stap
teruggaan. Kon men de dualiteit der substantie-begrippen
niet erkennen, dan moest men een andere stelling opwerpen ;
bleef men voor den tweespalt staan, dan moest men deze
overbruggen, niet door over de kloof een wonder te spannen
als de schijn van een regenboog, maar door een werkelijk
begaanbare brug. Dit laatste is toen vergeefs beproefd ;
eerst veel later zou het gelukken den waren overgang aan
te wijzen. Voor het eerste heeft SPINOZA een bewonderenswaardige poging gedaan. Hij toonde met eene in de wiskundige helderheid zich spiegelende denkwijze aan, dat er
slechts eene ware Substantie is — wel beschouwd het geheel
op den achtergrond verschoven uitgangspunt van DESCARTES
ook —: de Substantie Gods, met haar oneindige attributen,
waarvan ons twee bekend zijn, denking en uitbreiding, welke
Substantie zich in de Natuur openbaart. Doch ook hij kon
het oude dualisme niet opheffen : de tweespalt breekt ook
zijn stelsel in tweeen, voor zoover daarin de twee attributen
over en weer elkaar geheel uitsluiten.
Zoo blijkt het dualisme van DESCARTES zich ver voort te
zetten door de Nieuwere Wijsbegeerte. Het brengt niet slechts
eene innerlijke verdeeldheid in de stelsels, die van zijne leer
uitgingen, maar brengt ook, duidelijker dan ooit te voren,
twee groepen in de algemeene Europeesche philosophie te
weeg, die als idealisme en realisme om den voorrang strijden.
JoHN LOCKE b.v. treedt op tegen het tot een uiterste gevoerde Cartesiaansche idealisme, in 't bijzonder tegen de
aangeboren voorstellingen in Platonischen zin, en vergeleek
de ziel of den geest met wit papier, waarop de ervaring haar
teekens schrijft. Hij werkte eene kennisleer uit op empirischrealistischen grondslag en kwam zelfs het materialisme dik188
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wijls zeer nabij. Hij was de idealist der onmiddellijke levenservaring, de uiterste empirist uit de Baconische school.
Het realisme wordt later door La M e t t r i e en den onbekenden schrijver van het „Systeme de la Nature" tot een
eenzijdig en bekrompen materialisme doorgevoerd, door den
eerste zonder diepen ernst, door den laatste met al de wetenschappelijke kennis waarover de 17e eeuw beschikte. De
tegengestelde richting, het idealisme, wordt tot in zijn uiterste
consequenties gevoerd door BERKELEY. Tusschen beide uitersten zich bewegend, de stoffelijke zoowel als de geestelijke
wereld beheerschend, hebben na DESCARTES SPINOZA,
LOCKE, LEIBNIZ en HUME de wijsbegeerte het meest bevorderd.
De moeilijke opdracht voor de Nieuwere Wijsbegeerte is
juist het vraagstuk om de eenheid en de tweespalt te leeren
begrijpen van het geestelijke en het stoffelijke. Als SPINOZA de
dualistische substantieleer van DESCARTES monistisch oplost,
heeft hij een groote denkdaad verricht ; want in zijn al-eenheidsleer is in beginsel aangeduid, hoewel in haar wiskundig
vormelijk verband onvolkomen ontwikkeld, wat de leer der
waarheid heeft te zijn. In zijn eenheid der Substantie en de
alheid der accidentien is aangeduid, dat de waarheid zal
begrepen worden als de 'eenheid van alles', zoodra de vorm
van het stelsel op redelijke of logische wijze den inhoud
der waarheid 'in begrip' brengt, d.i. als waarheid methodisch
en systematisch begrijpelijk maakt. Toch heeft SPINOZA de
eigenlijke moeilijkheid der Nieuwe Wijsbegeerte, door het
Cartesiaansche dualisme van geest en stof het. scherpst aan
't licht gekomen, nog geenszins opgelost.
Door aan den geest en het lichaam alle substantialiteit te
ontzeggen, hief SPINOZA slechts schijnbaar de moeilijkheid
op, welke door de Cartesiaansche principes ontstaan was.
De moeilijkheid heeft zich verschoven : de tweespalt blijft
open tusschen de attributen denken en uitbreiding, die wel
een zijn in de Substantie, doch onvereenigbaar ten opzichte
van elkaar. Ook voor DESCARTES gold de stelling: denken
en uitbreiding sluiten elkaar volkomen uit, gelijk geest en
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lichaam niets met elkaar gemeen hebben. — En toch is de
uitbreiding denkbaar 1 En is niet de geest een geest des
lichaams en het lichaam een lichaam des geestes ?
Aan geest en lichaam alle substantialiteit ontzeggende,
heeft SPINOZA ze als verdwijnende momenten gesteld tegenover het eerie Bestendige : de goddelijke Substantie. De
goddelijke Substantie met hare oneindige attributen (behalve
denken en uitbreiding) stellende buiten alle menschelijke
kennis, heeft hij haar gemaakt tot het onbekende. Wat
buiten het begrip is, is onbegrepen. Wat kan de denkende
geest begrijpen van hetgeen buiten zijn bereik gesteld wordt?
Wat is de denkende geest tegenover de Substantie, die
ondenkbaar blijft? Wat kan de menschelijke geest gemeen
hebben met de goddelijke Substantie, als hij slechts een onbestendig moment is tegenover hare volstrekte bestendigheid ?
Dan komt LEIBNIZ, die een nieuw beginsel invoert of,
beter, die het oude op nieuwe wijze voorstelt en tot nieuw
leven weet op te wekken : door n.l. de Substantie te individualiseeren en zelfs te vergeestelijken.
In zijne houding tegenover de natuur vormt LEIBNIZ eene
tegenstelling met LOCKE en in verband met de ontwikkeling
der philosophische principes staat hij rechtstreeks tegenover
SPINOZA. Redeneerde LOCKE van uit de natuur of, juister,
van uit de waarneming dewip de gegevens daarvan tot
verstandelijke reflectie werden aangewend LEIBNIZ stelt
zijn wijsgeerig beginsel in het denken zelf op, een beginsel
(de Monaden-hypothese), dat hij nergens door waarneming
of zintuigelijk onderzoek in de natuur bewaarheid zag, doch
dat hij de werkelijkheid als 't ware indacht. Had SPINOZA
de ontwikkeling der zuiver wijsgeerige principes blijkbaar tot
volkomenheid gebracht door het hoofdbegrip der nieuwe
wijsbegeerte, de Substantie, tot volstrekte eenheid op te
voeren, door haar het wezen der natuur te noemen en aan
God gelijk te stellen, — LEIBNIZ plaatst zich rechtstreeks
tegenover dat beginsel en bevindt zich met zijn denken aan
de tegenpool der alomvattende eenheid : de eindelooze veel190

heid der substanties. Wij zullen verder ook zien hoe hij in
historisch en philosophisch opzicht in betrekking staat met
principes en systemen van vroeger en later, en vooral met
de wetenschap van zijn tijd, — en leeren begrijpen hoe ook
zijn beginsel en stelsel een schakel vormt der keten van
groote philosophieen, die de Oudheid met onzen tijd verbindt.

Leibniz. GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ werd in 1646 te
Leipzig geboren, waar zijn vader Hoogleeraar in de Moraal
was. Hij onderscheidde zich reeds vroeg door leergierigheid
en buitengewone geestesgaven. Nadat hij de Nicolai-school
had doorloopen werd hij op is-jarigen. leeftijd (1661) ingeschreven als student der Leipziger Hoogeschool. Reeds had
hij voor zich zelf de schrijvers der Oudheid, met name
Livius en VIRGILIUS, bestudeerd. Aan de Hoogeschool
woonde hij de rechtsgeleerde, wiskundige en wijsgeerige
colleges bij. In de philosophie werd hij in 't bijzonder ingewijd door JACOB THOMASIUS (1622-1684), die hem tot de
bestudeering der Middeleeuwsche Wijsbegeerte aanzette, waartoe
de jonge LEIBNIZ volop gelegenheid had, daar in de door
zijn vader nagelaten bibliotheek de hoofdwerken der Scholastiek voorhanden waren. In 1662 studeert hij aan de universiteit te Jena, waar hij de colleges van ERHARD WEIGEL in
de wiskunde, van FALKNER in de rechten en van Bosms in
de geschiedenis hoorde.
Met zijn uitverkoren leermeester JACOB THOMASIUS als
promotor verwierf hij zich in 1663 te Leipzig den titel van
Magister der Philosophic door eene verdediging in het openbaar van een (klein) philosophisch geschrift over het individualiteitsbeginsel (Disputatio metaphysica de principio individui). Merkwaardig voor zijn latere leer (Monadologie) was
zijn besliste voorkeur voor het (Middeleeuwsche) Nominalisme.
Hij erkende de werkelijkheid der bijzondere dingen, terwijl
hij, evenals de Nominalisten, de begrippen slechts beschouwde
als door het denken gevormde namen. Hij bestreed het
(Middeleeuwsche) Realisme, dat de algemeene begrippen
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(universalia) als werkelijke dingen (realia) opvatte. Het Nominalisme, de begrippen als abstracties en de afzonderlijke
dingen als werkelijkheid beschouwend, vormt dan het eerste
standpunt van LEIBNIZ, die daarvan weldra geleidelijk zal
overgaan tot zijn z.g. Monaden-leer, waarin het bij uitstek
verenkelde in eindelooze verscheidenheid als het werkelijke
principe wordt gesteld.
Door zijne verdediging van het individualiteits-beginsel, dat
hij later door zijne geheele philosophie heen voert, staat hij
onmiddellijk tegenover het Spinozisme. Een ander denkbeeld,
waaraan hij zijn leven lang telkens zijn aandacht zal schenken,
wordt (in 1666) uitgesproken in het werkje „De Arte cornbinatoria", waarin hij gewaagt van de kunst om de begrippen als getallen zoo samen te stellen, dat het mogelijk wordt
nieuwe waarheden te vinden waarbij hij uitgaat van de veronderstelling dat de uit de samengestelde begrippen afgeleide
eenvoudige begrippen door karakters of teekens zijn te vervangen, waarmee men kan omgaan als met cijfers of algebraische teekens. Het denken zou dan tot een soort rekenkunst herleid kunnen worden, een ook door LOCKE uitgesproken gedachte. Wij komen er later bij de beschouwing
van LEIBNIZ' leer uitvoeriger op terug.
Na eene 5-jarige academische studie te Leipzig en Jena
promoveerde hij nadat hem te Leipzig de promotie wegens
te jeugdigen leeftijd geweigerd was — te Altdorf in de rechtsgeleerdheid, en wel op zoo schitterende wijze, dat hem onmiddellijk een professoraat werd aangeboden. Hij kon evenwel
niet besluiten dit aan te nemen, daar zijn wetenschappelijke
plannen, zooals wij straks zullen zien, in een andere richting
lagen. Het is opmerkelijk dat Been enkel der groote wijsgeeren van den Nieuweren Tijd, wier werken nu aan alle
Hoogescholen der wereld worden bestudeerd, zelf ooit een
leerstoel aan eene Universiteit hebben ingenomen, en het is
in 't bijzonder merkwaardig, dat twee daarvan, SPINOZA en
LEIBNIZ, die in philosophisch opzicht wel elkaars tegenvoeters kunnen genoemd worden, een professoraat hebben
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cafgeslagen, — en wel om even tegengestelde redenen. Waar
•PINOZA alles opofferende aan het vrije denken, in de eenzaamheid van het ambtelooze leven, het gerucht der wereld
ontwijkend, zichzelf genoeg en in stilte zijn levenswerk opbouwend in een zuiver aaneensluitend stelsel, zoodat hij tegen
't eind van zijn leven, toen hem de leerstoel werd aangeboden, de vrijheid, zekerheid en rust van zijn bestaan en
denken niet wilde verbreken, — daar slaat LEIBNIZ aan 't
begin van zijn wetenschappelijken loopbaan een professoraat
af, volgend den drang van zijn rusteloozen geest, in een
bonte veelheid van weten en droomen zoekend en tastend
naar het werkelijke en ware, in de vrije uren van een dadenrijk ambtelijk leven zijn invallende gedachten opteekenend,
ze vlug uitwerkend of in brieven over de wereld verstrooiend,
en zoo nooit komend tot de vrije beschikking over zijn tijd
om in gestagen arbeid zijn leer stevig te grondvesten, hoog en
wijd uit te bouwen en alzijdig af te werken. Tot SPINOZA'S
stelsel kunnen wij opzien als tot een tempel, hecht gegrondVest, een van stijl, waarin een zelfde idee in alle deelen
zichtbaar is ; naar LEIBNIZ' leer zullen wij moeten omzien
als naar de materialen van een groot gebouw, waarvan de
brokken ver uit elkaar liggen, grillig verstrooid en zoo wijd
in 't rond, dat het moeilijk is ze alle met een blik te omvatten, al erkennen wij uit enkele der brokken en afgewerkte
stukken de grootsche idee van den genialen ontwerper.
Na zijne promotie te Altdorf laat hij aan zijn verlangen
naar veelzijdige kennis den vrijen teugel. Hij neemt te
Nurnberg zelfs deel aan het werk van alchimisten, bestudeert
hunne geschriften en verdiept zich in hunne theorieen.
Daarna wendt hij zich weer tot andere wetenschappen :
geschiedenis, staatkunde, wiskunde, te midden waarvan hij
zich evenwel het meest overgeeft aan de wijsbegeerte.
Na zijn vertrek uit Leipzig naar Jena was hij met zijn
1eermeester JACOB THOMASIUS eene briefwisseling begonnen,
waarin hij geleidelijk er toe kwam philosophische gedachten
te ontwikkelen, welke voor zijn geheele latere denkwijze hare
,
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beteekenis nooit zouden verliezen. Hij heeft zich vertrouwd
gemaakt met de wijsbegeerte der Oudheid en hij meent dat
hetgeen nieuwere denkers met veel ophef als hunne denkbeelden verkondigen in hoofdzaak op Aristotelischen grondslag staat. Zelf komt hij er (1669) toe, bij deze eerste ontwikkeling zijner beginselen — de Aristotelische begrippen
over stof, vorm en verandering daarbij opnemend — ter
verklaring der wereldsche verschijnselen niets anders noodig
te achten dan geest, ruimte, stof en beweging (IVe Br. a.
Thom., I. 12 e.v.) 1).
Een jaar later (19-29 Dec. 1670) legt LEIBNIZ in een
brief aan THOMASIUS (no. XI) reeds de eerste grondslagen
zijner nieuwe natuurleer (Hypothesis physica nova). Er zijn
slechts twee laatste oorzaken, waaruit alles ter wereld
kan afgeleid of verklaard worden : denken en beweging.
Gelijk uit een oorspronkelijk denkend wezen alle gedachten
voortkomen, d.i. God (cogitatio primae mentis i. e. Dei),
is er ook slechts eene beweging, n.l. de draaiing der aarde
om hare as, waaruit alle andere bewegingen kunnen afgeleid worden (Ib. I. 33). Door de asdraaiing der aarde ontstaat in den alles doordringenden aether, eene zeer fijne
stof, die ook draagster van 't licht is, eene „subtiele beweging"
die wentelingen om bepaalde contra vormt, waardoor zwaartekracht, elasticiteit, magnetisme etc. ontstaan. Deze bewegingen
kunnen niet bestaan zonder het geestelijke, dat het centrum
vormt. Zooals in het middelpunt alle stralen samenkomen,
zoo komen ook in den geest of de ziel (in mentem) alle
zinnelijke indrukken door de zenuwen naar binnen. Zoo is
de ziel of geest een kleine, als 't ware in een punt samengeschoten wereld, waaruit weer de ideeen als stralen te voorschijn komen. (Ib., Vgl. Iste Br. a. Hert. Joh. Fred.).
1 ) De geschriften van LEIBNIZ worden geciteerd (deel en blz.) in de
uitgave van C. J. GERHARDT, zeven deelen (1875-189o), in opdracht
van de Berlijnsche Academie van Wetenschappen. De bewijsplaatsen en
plaatsaanwijzingen zijn echter zooveel mogelijk zoo gesteld, dat ook
an dere uitgaven te raadplegen zijn.
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Wel vindt hij zelf, dat alles wat hij zegt nog wel hypothese is (totum tamen hypothesis est) (I. 33, 34), — gelijk
hij trouwens later zijne Monadologie aldus zal noemen —
of heel eigenaardig zijn „natuurkundigen droom" (I. 33),
toch ligt in zijne nieuwe natuurkundige onderstelling de
oorsprong zoowel van zijn natuurkundig hoofdwerk, de Dynamica, als van zijn wijsgeerig stelsel, de Monadologie.
In dienst zijnde, van den Keurvorst van Mainz werd hij in
1669 door zijn beschermer VON BOINEBURG in de gunst van
Hertog JOHANN FRIEDRICH VON BRAUNSCHWEIG-LiiNEBURG
aanbevolen. Zijn brieven aan dien Hertog uit het jaar 1671
lichten ons in over zijne geheele wetenschappelijke werkzaamheid en zijne plannen. Behalve het denkbeeld in zijne
Natuurkundige Hypothese neergelegd, houdt hem vooral het
alomvattende probleem van het z.g. alphabet der menschelijke gedachten bezig. Deze „Scientia universalis" heeft hem
altijd voor den geest gestaan als de wetenschap die de philosophie een mathematisch karakter zou geven, om voor de
geheele wereld, onafhankelijk van de verschillende talen,
dezelfde wetenschap te kunnen zijn, zooals de wiskunde is.
Later zal blijken hoe deze wetenschap, wortelend in abstractie,
onvruchtbaar moest blijven.
Wel vrucht zou de Monadologie dragen, die zich reeds in
dezen tijd in zijne voorstellingen begint te ontwikkelen.
Alleszins merkwaardig zijn de kiemen zijner leer, reeds te
ontdekken in deze brieven aan Hertog JOHANN FRIEDRICH,
waarvan wij reeds iets opmerkten. De centra der bewegingen
worden met iets 'geestelijks' vergeleken. Gelijk de bewegingen
de werkzaamheid der lichamen beteekenen, zoo is er, in
geestelijken zin, een drang van een werkzaam centrum. De
ziel is als een „punt" vol „werkzaamheid". Overal stelt hij
„circulatie" om een eigen „centrum" 1) vast, waar de wereldbeweging zich concentreert (I. so); gelijk hij zich ook
1 ) Gerhardt vermeldt dat o.m. de woorden „centrum proprium" in
het voor hem liggende afschrift (Hannover) ontbreken. (I. 5o. le noot).
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voorstellen zal dat het goddelijke zich in ieder geestelijk punt
weerspiegelt.
In zijne vergelijking van de ziel of den geest — tusschen
beide wordt nog geen onderscheid gemaakt — met een
„punt", waarin hij zich werkzaamheid voorstelt, blijkt reeds,
bij wijze van aanduiding, wat hij later met zijne „Monade"
helder in 't licht zal stellen. Men merke in 't bijzonder op
hoe vaag deze eerste bespiegelingen nog zijn ; hoe 'theosophisch'
deze voorstellingen zijn, vergeleken bij zijne latere meer
'philosophische' gedachten, zal bij de verdere beschouwing
wel blijken. De theosophie is de jeugd der philosophie, en
zoo zal ook LEIBNIZ zijn „natuurkundigen droom" verhelderen tot zijne critische wetenschap en wijsbegeerte. Merkwaardig is 't b.v. ook, dat hij hier spreekt van een „kern der
substantz", die in alle lichamen aanwezig is en zoo „subtiel"
is, dat hij ook in de asch der verbrande dingen over blijft
en zich zelfs tot een onzichtbaar centrum kan samentrekken.
„Gesteld nu", zoo schrijft hij, „dat het gemoed uit een punt
bestaat, dan is het ondeelbaar en onvernietigbaar" (I. 53).
Deze opvatting van de ziel als een (werkzaam) punt 1) zullen
wij later in zijn Nieuw Stelsel (Systeme Nouvelle) terugzien,
en dan heeft hij zijne woorden trachten 'waar' to maken het
vele 'wonderlijke', waarop hij in dezen (eersten) brief aan
Hertog JOHANN FRIEDRICH zinspeelt ; dat n.l. uit deze en
andere „fundamenten" ,,voortvloeien" : de „waarheid der
religie", de „goddelijke providentie", de „onsterfelijkheid
onzer ziel" en „vele hooge mysterien".
Het schijnt een groote tocht : van het wiskundige punt
naar de hoogste mysterien, of zelfs maar naar de metaphysica der menschelijke ziel I Toch spreekt sedert DESCARTES
de wijsgeer in den adem van mathematica en metaphysica.
In een brief aan ANTOINE ARNAULD (I. 68 v.v.) merkt
LEIBNIZ b.v. op, dat de geometrie den grondslag der be1) Op deze gedachte is hij o. m. vooral gekomen door het „ondeelbare" van CAVALIER', waarop hij ook in zijne „Hypothesis physica" wijst.
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wegingsleer vormt en dat van hieruit eene geleidelijke overgang tot de „philosophia de mente", de metaphysica of
geesteswetenschap, voert. Hij had reeds alles in de wereld willen
afleiden uit twee oorzaken : denken en beweging. In zijn tijd
zocht men in 't bijzonder naar een 'oerkracht' en daarover
tracht LEIBNIZ met zijne bespiegelingen over de beweging licht
te verspreiden. Hij ontkent het bestaan van rust : alles is
in beweging ; en zoo bestaat het wezen des lichaams niet,
gelijk DESCARTES verklaard had, in uitgebreidheid (een toestand van rust), maar veeleer in beweging. Wat rust schijnt
is slechts innerlijke 'drang' tot beweging (conatus), welke
drang tot de werkelijke beweging staat als het punt tot de
ruimte. De ware plaats van den geest is met een punt te
vergelijken, een „centrum" van geestelijken aard. De drang
of conatus van dien geest is de werkzaamheid van dat centrale punt, n.l. het denken. De werkzaamheid der cogitatio,
het denken, is in dien drang of conatus, gelijk het lichaam
is in de beweging ; waarbij echter te bedenken is, dat die
conatus slechts eene beweging is van een moment, geen
werkelijke durende beweging (Vgl. I. 51 v.v.). — Wij hebben
in het bovenstaande de aanduidingen te zien van zijn „Nieuw
Stelsel", dat hij later zal ontwikkelen, en waarin de Monade
als „metaphysisch punt" de voornaamste rol zal spelen.
In 1672 reisde LEIBNIZ met VON BOINEBERG's zoon, wiens
geestelijke vorming hij op zich genomen had, naar Parijs,
waar hij vier jaren doorbracht en door de leerrijke kennismaking met den grooten Nederlandschen geleerde CHRISTIAAN HUYGENS dieper dan ooit in de wiskunde doordrong. Na de voltooiing der opleiding van zijn leerling en
na den dood van zijn beschermer, vertrok LEIBNIZ naar
Londen, waar hij eenige maanden verbleef en door bemiddeling van OLDENBURG, die ook voor het geestelijk verkeer
tusschen SPINOZA en Engelsche geleerden de bemiddelaar
was, o.m. in aanraking kwam met HOBBES en NEWTON.
Teruggekeerd in Duitschland werd hij bibliothecaris te Wolfenbiittel, kreeg hij den titel van Hofraad en de buitengewone
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gunst, om in den vreemde te vertoeven zoolang hij dit
wenschte. Na korter of langer verblijf in Frankrijk, Engeland,
en Holland, waar hij SPINOZA herhaaldelijk bezocht, vestigde
hij zich te Hannover (1676), waar hij zich, behalve met wijsbegeerte, vooral met geschiedenis en staatkunde bezig hield.
Daar bracht hij het grootste deel van zijn verder leven door. Hij
genoot de bijzondere gunst van Koningin SOPHIE CHARLOTTE
van Pruisen, op wier aandrang hij zijne „Theodicee" zou
schrijven. Een belangrijke uiterlijke daad was de verwerkelijking (in 1701) van zijn plan tot de oprichting van eene
universiteit te Berlijn. Dergelijke pogingen te Dresden en
Weenen mislukten. Evenmin als BACO VAN VERULAM heeft
het LEIBNIZ overigens aan uiterlijk eerbetoon ontbroken : in
1711 nog verleende Keizer KAREL VI hem den titel van
Rijks-Hofraad, — en werd de Wijsgeer tot Baron verheven l
Hij stierf in 1716 in den ouderdom van 70 jaren.
Een enkele episode uit zijn leven, in 't bijzonder zijne
verhouding tot SPINOZA, zullen wij om het wijsgeerige belang
nader beschouwen.
LEIBNIZ ontving het eerste bericht over de verschijning
van SPINOZA'S „Theologisch-Politiek Tractaat" (1670) van
den philoloog GRAEVIUS, die er hem in ongunstigen zin over
schreef (1671), waaraan het te wijten is dat hij er eerst geen
aandacht op sloeg. Toen hij evenwel te Parijs door den
Spinozist TSCHIRNHAUS beter over SPINOZA werd ingelicht
(1675), steeg zijne belangstelling in diens leer en persoon
dermate, dat hij met beide nader kennis wenschte te maken.
Bovengenoemd werk leerde hij nog in 1675 bewonderen
en op zijn terugreis naar Duitschland bezocht hij SPINOZA
enkele keeren. Dit geschiedde korten tijd voor diens
dood. In 1677 schrijft hij aan GALLOYS „Spinoza is dezen
winter gestorven. 1k heb hem gezien op mijn tocht door
Holland, en ik heb hem dikwijls en heel langen tijd gesproken. Hij heeft eene vreemde metaphysica, vol paradoxes.
Onder meer gelooft hij, dat de wereld en God hetzelfde zijn
en dat de schepselen niets anders zijn dan bestaanswijzen
:

198

15
(Modes) of gevallen (accidens)". (I. 118). Het is de vraag of
LEIBNIZ toen wel grondig studie van de algemeen bij voorbaat veroordeelde leer heeft kunnen maken. Hij had te Parijs
moeite genoeg gedaan om de (nog niet uitgegeven) „Ethica"
in handschrift te leeren kennen, doch SPINOZA zelf had voorzichtigheidshalve zijn leerlingen gewaarschuwd hem geen
afschrift te geven. Wat LEIBNIZ aan „demonstraties" gedurende zijn bezoeken gezien of gehoord had, nam hem niet
voor de „exactheid" dier bewijsvoeringen in. Toen hij evenwel in 1678 door bemiddeling van SCHULLER een exemplaar
der „Opera posthuma", de door SPINOZA nagelaten werken,
ontvangen had, zien wij hem, blijkens de opmerkingen, die
hij bij de „Ethica" en het „Tractaat ter Verbetering van
het Verstand" schreef, die werken ernstig bestudeeren. Vooral de
Ethica houdt zijne belangstelling gaande, terwip hij over het
eerste deel van dat werk eene uitvoerige beoordeeling schreef;
zooals hij ook LOCKE'S hoofdwerk, de ,,Verhandeling betreffende het menschelijk Verstand", uitvoerig critizeerde. Wat
evenwel zijne belangstelling voor SPINOZA'S hoofdwerk, waarin
het zuiverst de wiskundige bewijstrant op de philosophic
toegepast is, bijzondere beteekenis geeft, is zijn eigen lang
gekoesterd plan eener algemeene karakteristiek der wiisgeerige
begrippen in wiskunstigen zin, een z.g. „calculus philosophicus", hopende de geheele philosophic als 't ware in een
algemeene rekensom op te lossen.
LEIBNIZ heeft (in October 1675) door invoering van het
integraal- en differentiaal-teeken het algorithme der hoogere
analyse ontdekt. Het handschrift der „Characteristica geometrica" is van 1679. — Na DESCARTES stond de tijd als 't
ware in het teeken der wiskunde. Men vergelijke b.v. LOCKE'S
kenschets of zinspeling : de philosophic is een rekenen met
teekens, eene „semeiotica". Zoo hoopte ook LEIBNIZ, te
meer waar hij zelf door invoering van teekens in de wiskundige wetenschap iets bereikt had, op ander gebied, vooral
de philosophic, de wetenschap vooruit te brengen. Hij hechtte
zeer aan nauwkeurige begripsbepalingen (definitiones perfectae)
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en hoopte dan door het kunstig 'rekenen' met de teekens
dier begrippen, nieuwe waarheden te ontdekken. (Vgl.
119 v.v.).
Reeds in een zijner eerste geschriftjes, dat het dispuut
vormt waarmee hij in 1666 zich eene plaats dacht te veroveren in de philosophische faculteit aan de Hoogeschool
te Leipzig (Disputatio Arithmetica de complexionibus), het
eerste gedeelte van een in datzelfde jaar verschenen grooter
werk (Dissertatio de Arte Combinatoria), bleek de eerste opzet
van het groote plan eener algemeene in wiskunstigen vorm
gestelde karakteristiek van philosophische begrippen, een
plan dat hij nimmer meer geheel uit het oog zou verliezen.
Hij stelde zich voor, dat het mogelijk zou zijn de wijsgeerige
ideein terug te brengen tot een klein aantal elementaire
begrippen, welke men door teekens zou kunnen voorstellen,
om dan door samenstelling en rekenkunstige uitwerking
nieuwe waarheden te ontdekken. Hij hoopte zoo als 't ware
het alphabet der menschelijke gedachten te kunnen samenstellen, om door combinatie dier teekens de woorden te
vormen en zoodoende de taal der ware philosophie te leeren
spreken. In zijn derden brief aan Hertog JOHANN FRIEDRICH
(I. 57 v.v.) schrijft hij, dat hij een middel heeft gevonden
om datgene wat DESCARTES en anderen „per algebram et
Analysin in Arithmetica et Geometria" verricht hadden in alle
wetenschappen tot uitvoering te brengen, n.l. „per Artem
Combinatoriam" (I. 57 v.v., Vgl. IV. 4).
Wij weten achteraf dat de grootsche voorstelling van LEIBNIZ meer droom dan werkelijkheid was. De wensch was
hier de vader der gedachte, die mogelijk scheen : om door
de wiskundige methode, die zooveel groots reeds gewrocht
had, de philosophic belangrijk vooruit te brengen. DESCARTES
en SPINOZA hadden het hunne gedaan, LEIBNIZ wil het
nog op veel grondiger wijze doen. Hij wil de samengestelde
voorstellingen, die in de algemeene wetenschap aanwezig zijn,
herleiden tot de enkelvoudige begrippen (in wenig s i mplices als deren Alphabet reducirt), om dan door zijn

.
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kunst van samenstellen, uit dat 'alphabet' van begrippen,
voorgesteld door teekens, nieuwe waarheden uit te vinden.
Zoo wordt niet alleen de wiskundige ‘methode', de in rekenen meetkunde, in algebra en de z.g. hoogere wiskunde als
't ware inwonende denk- en redeneerwijze in de philosophie
toegepast, gelijk DESCARTES en vooral SPINOZA deden om
de bewijskracht hunner betoogen te versterken, — maar
zelfs de geheele philosophie als een soort 'wiskunde van
begrippen' opgevat. De „samenstellingskunst" der begrippen
werkt dan, evenals de algebra, met teekens, — en het laat
zich denken dat een wijsgeer met de groote verbeeldingskracht van den ontdekker der Monade en later te bespreken
voorbeschikte wereldharmonie, wiens vernuft bovendien
scherp gewet was door diepe wiskundige studien, zich onbegrensde mogelijkheden in de philosophic voorstelde. Wat een
tot nu toe onbekende waarheden zouden door de wiskundige wijsbegeerte kunnen worden ontdekt
Hieruit spreekt weer het algemeene groote verlangen om
de wetenschap uit te breiden, waardoor de geheele Nieuwe
Tijd gekenmerkt wordt. Had reeds niet BACO VAN VERULAM
gesproken van een „ars inveniendi", een uitvindingskunst
van nieuwe waarheden, en bereidde hij niet de empirische
methode voor, waarlangs werkelijk de wetenschap met reuzenschreden is vooruitgegaan, nieuwe gebieden betredend en
nieuwe waarheden ontdekkend ? En hebben niet DESCARTES en
SPINOZA de wijsbegeerte bevorderd door de aan de wiskunde
ontleende methode, zoodoende de oude logica tot nieuw leven
wekkend, de bewijsvoering versterkend en de redeneering in
het algemeen verzuiverend ? Heeft LOCKE daarna niet gesproken van de philosophic als van een wetenschap van
begrippen in den zin eener rekenkunst met teekens, eener
semeiotica? LEIBNIZ zou nu de geheele philosophic als 't
ware omwerken en wat bij LOCKE e.a. nog slechts een woord
was tot een daad maken. Zal de philosophische droom van
LEIBNIZ werkelijkheid worden ? Hij belooft zichzelf en alien
die vertrouwen in hem stellen de kennis der waarheid, door
201

18
een redekunde die even zeker werkt als de wiskunde, dewijl
zij de wiskunde der begrippen is. Die redekunde zal door
wiskundige samenstelling de nieuwe waarheden vaststellen.
Zijne '„Logica inventiva" zoo stelt hij het zich voor, is de
uitvindingskunst, die de philosophie volgens de mathematische
methode, d.i. langs zekeren weg, tot haar doel zal voeren
de wetenschap der waarheid.
Hoeveel wiskundige denkkracht de uitvinder der differentiaal-rekening en hoeveel beteekenis zijn algorithme voor de
hoogere analyse ook hebben moge, zal het hem gelukken
in wiskunstige afgetrokkenheden de philosophie, die de volledige waarheid moet inhouden, samen te vatten? — Het
was de waan zijner eeuw door verstandelijke ontledingen en
samenstellingen, en in 't bijzonder door de wiskunde, de,waarheid te kunnen omvatten, — de waarheid die in geen rekensom is op te lossen, die in geen mathesis opgaat, dewijl joist
de waarheden der mathematica slechts factoren of momenten
zijn van de allesomvattende waarheid der philosophie. In de
teekens der algebra, in de abstracties der geheele wiskunde,
laat zich de beteekenisvolle en concrete of volledige waar
heid al evenmin begrijpen als het leven in een scheikundige
formule of het bewustzijn in de door een registreertoestel
opgeteekende krommen. Het „alphabet" is de leegste abstractie
der taal, en even zinledig als een samenstelling is van letterteekens buiten het bewustzijn om, is een kunst van samenstellen der begripteekens buiten het begrip om. Ten slotte
is een „calculus philosophicus" nooit meer dan een rekenen
zonder begrijpen, en zoo waar als het is, wat een denker
van lateren tijd paradoxaal gezegd heeft, dat waar het
rekenen begint het denken ophoudt, zoo waar is het dat
eene „scientia generalis" meer is dan eene rekensom.
Daarmee is LEIBNIZ' eerste periode gekenschetst, die wij
de mathematisch-philosophische kunnen noemen. Daarop
volgt de Monadologische of eigenlijk-philosophische periode.
De derde of laatste periode wordt beheerscht door de religieusdogmatische Theodicee.
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Tot zijne metaphysische en methodologische geschriften
der le periode behoorden de reeds besprokene : „De principio
individui" van 1663, „De arte combinatoria" van 1666,
„Nova methodus pro maximis et minimis" van 1684, „De
scientia universali seu calculo philosophico" van 1684.
Tot de lie periode behooren: „Over de Volmaking der eerste
Philosophie en over het Begrip der Substantie" (De primae
philosophiae emendatione et de notione substantiae) van 1694,
het ,,Nieuwe Stelsel van de Natuur" (Systeme nouveau de
la nature) van 1695, de drie daarbij behoorende „Ophelderingen" (Eclaircissements) van 1696, de „Grondstellingen der
Natuur en der Genade" (Principes de la nature et de la
grace, fondes en raison) van 1714 1 ) en in overeenstemming
daarmee in 't biizonder de „Monadologie", eveneens van 1714.
Bovendien bevatten zijne talrijke brieven belangrijke metaphysische beschouwingen. Eene bijzondere plaats neemt in
de the periode zijne „Theodicee" of „Rechtvaardiging van
God" (Essais de Theodicee sur la bonte de Dieu, la
liberte de l'homme et l'origine du mal), in 171 o verschenen.
Ten slotte komt van LEIBNIZ's zeer verscheiden en veelzijdig,
wel buitengewoon omvangrijk doch ook onsamenhangend
levenswerk, in philosophisch opzicht in aanmerking het na
zijn dood in 1765 door Raspe voor 't eerst uitgegeven geschrift
„Nouveaux Essais sur l'entendement humain", eene doorloopende critiek en meteen eene verbetering van LOCKE'S
hoofdwerk, de groote Verhandeling over het menschelijk
Verstand (Essay concerning human Understanding).
Het spreekt van zelf dat deze drie perioden niet scherp van
elkaar onderscheiden zijn. Het mathematische der Ie zet zich
voort over de IIe periode, en van het theologische, dat het
bijzondere kenmerk is der Hie periode, is reeds de IIe ten
1 ) In Nov. 1718 het eerst verschenen in het tijdschrift „L'Europe
savante". VI. 598 v.v. Volgens Erdmann geschreven in 1714 (Uitg. Erdm.
p. 714-718), voor de „Monadologie", waarmee het stuk, dikwijks woordelijk overeenstemt. Vgl. „Monadologie" Erdm. p. 705-712. De Mon.
verscheen het eerst in eene Duitsche vertaling van KOhler in 1720.
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deele vervuld, terwiji de eigenlijke philosophie of metaphysica
der IIe periode zich reeds herhaaldelijk aankondigt in de
Ie en nog doorwerkt tot in zijn laatste geschrift.
In zijn 1695 verschenen „Nieuw Stelsel" (Systême nouveau
de la nature et de la communication des substances, aussi
bien que de runion qu'il y a entre Fame et le corps), afgedrukt in het Parijsche „Journal des Savans" (Juni 1695),
verhaalt LEIBNIZ iets van zijne ontwikkeling tot wijsgeer,
hetgeen wij daarom hier weergeven, en ook omdat het bovendien een inzicht geeft in het voornaamste gedeelte der
nieuwe leer.
Ofschoon hij tot diegenen behoort, zoo zegt LEIBNIZ in
het begin (ze al.) zijner kleine verhandeling, „die zich hard
toegelegd hebben op de wiskundige wetenschappen", heeft
hij desniettemin „van zijne jeugd of niet opgehouden over
de philosophie na te denken" ; want het heeft hem altijd
toegeschenen, dat het mogelijk is, door „klare bewijzen (des
demontrations claires) iets vast te stellen waarop men staat
kan makers" (IV. 478).
In 't begin, nadat hij zich „van het juk van Aristoteles
bevrijd had" was hij op het denkbeeld van „het ledige en
de atomen" gekomen, daar die aanschouwing het beste de
„verbeelding" (rimagination) bevredigde. Nadat hij evenwel
van deze opvatting was „teruggekomen", „ontdekte (hij) na
veel overdenkingen, dat het onmogelijk (was), de p r i n c i p e s
e e n e r ware e e n h e i d alleen in de stof aan te wijzen of
in datgene, wat zich louter lijdelijk gedraagt, omdat daar
alles slechts eene verzameling (collection) of opeenhooping
(amas) is van deelen, zonder einde". Daar nu evenwel de
„werkelijkheid" (realite) slechts „w are e e n h e d e n" (des
unites veritables) bevatten kan, die iets geheel anders zijn
dan de mathematische punten, waaruit die bestendige werkelijkheid immers niet samengesteld kan zijn, moest LEIBNIZ,
om de bedoelde ,,werkelijke eenheden" (ces unites reelles)
te vinden, terugkeeren tot het „w e r k elij k e en om zoo
te zeggen bezielde punt" (point reel et anime pour
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a .nsi dire) 1) „Om die werkelijke eenheden te vinden was hij
gedwongen tot een for m e e 1 a t o o m terug te keeren. Een
„stoffelijk wezen" toch kon niet „tegelijk stoffelijk en volkomen ondeelbaar of een ware eenheid" zijn 2
Hij moest
dus de in zijne dagen zoo beruchte „s u b s t a n t i e e l e
v o r m e n" weer in het leven roepen en zelfs „in eere herstellen", „evenwel op eene wijze, die ze begrijpelijk
maakte" en er van afhield ze te „misbruiken" (IV. 478 v.).
Zoo vond hij dan, dat hun wezen in „kracht" (force) bestaat, en verder, dat uit hun wezen iets ontwikkelt, dat op
„gevoel" (sentiment) en „begeerte" (appetit) gelijkt. Bij
bena.dering kunnen zij dus beschouwd worden als datgene
wat wij met „zielen" (ames) bedoelen, opgevat evenwel
in hare abstractste of leegste beteekenis, — dus,
die als zoodanig nog geen naam mogen hebben. Daar
LEIBNIZ echter van meening is, dat (het begrip) ziel niet
gebruikt mag worden ,,om de bijzonderheden in den bouw
en de inrichting van het dierlijk lichaam te verklaren", wilde
hij er ook geen gebruik van maken „ter verkiaring van de
bijzondere problemen der natuur", ofschoon hij ze „voor het
opstellen van ware algemeene principes onontbeerlijk achtte
(IV. 479). ARISTOTELES noemde ze „eerste entelechieen".
LEIBNIZ kenschetst ze als „oorspronkelijke krachten" (forces
primitives), d.z. „krachten, die eene oorspronkelijke werkzaamheid in zich sluiten" (Ib.). Uit die eenheden van kracht
wordt het heelal gevormd. Hij zal ze „Monaden" noemen,
naar het Grieksche woord „monas".
LEIBNIZ zag verder in, dat deze „vormen" of „zielen"
).

) Deze zin is volgens de laatste redactie van LEIBNIZ.
Volgens de eerste redactie, later door L. zeif veranderd (Vgl. noot 1).
Hier ter verduidelijking bijgevoegd om eenig inzicht te geven in de
ontwikkeling van zijn denken, die met de woordkeus overeenstemt. Het
„om zoo te zeggen" (pour ainsi dire) der latere redactie wijst op eene weifeling om zijne bedoeling uit te spreken, daar hij beseft dat er overgangen'
zijn tusschen „formeele of substantieele punten" en „bezielde puntent
n zelfs „zielen" en „geesten".
1
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ondeelbaar moesten zijn, zooals ook het inzicht van den
heiligen THOMAS omtrent de dierzielen was geweest. Doch
deze waarheid vernieuwde „de groote moeilijkheden" ten aanzien van den „oorsprong en duur" der zielen of vormen.
„Want daar elke substantie, die eene ware eenheid heeft,
slechts door een wonder haar begin en haar einde nemen
kan, volgt daaruit, dat zij slechts door schepping beginnen
en door vernietiging eindigen kan" (Ib.).
Zoo was hij dus gedwongen tot de erkenning, dat „de
samenstellende vormen der substanties met de wereld geschapen worden en altijd voortbestaan". Ook enkele Scholastici, zooals Albertus Magnus en John Bacon hadden een deel
der waarheid omtrent hun oorsprong leeren kennen. Hij wilde
evenwel, de „geesten" en „redelijke zielen" niet zonder meer
aan de bedoelde „vormen" gelijkstellen, daar de eerste
hooger staan en onvergelijkelijk meer volkomenheid bezitten".
Deze zijn als „kleine, naar bet beeld Gods geschapen Goden,
die een straal van het licht der Godheid in zich dragen" (Ib.)
Met die „ziel" is eene waarachtige eenheid gegeven, die
denken doet aan wat men het 'Ik' noemt. Dit kan niet gebeuren met de 'kunstige machines', waarmede men in LEIBNIZ' dagen de dieren meende te mogen vergelijken, noch
met de eenvoudige stofmassa's, hoe georganizeerd men deze
zich ook voorstelt. Deze stofopeenhooping kan op haar
best een uit „veeren en raderen samengesteld" uurwerk zijn.
Hij had er bij kunnen voegen : zulk een werk leert nooit,
hoe kunstig ook samengesteld, „ik" zeggen en zich daarvan
bewust zijn. Het met bewustzijn „ik" zeggen is als 't ware
de hoogste uitdrukking van LEIBNIZ' principe. Het individueele is het algemeene beginsel, dat hij zich voorstelt in
de geheele natuur werkzaam te zijn. De oorspronkelijke eenbeden van kracht, die hij „substantieele vormen" en zelfs
.„zielen" (Ames) en „geesten" (esprits) noemt of althans
Zaarmee vergelijkt, zijn de 'werkelijke beginselen', die in
den hoogsten vorm het 'persoonlijke' zijn, dat in waarheid
„ik" vermag te zeggen (Vgl. IV. 482 v., He al.).
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Men heeft die oorspronkelijke eenheden dikwijls met de
atomen vergeleken, zoowel met de atomen van DEMOCRITUS
als met die der nieuwe scheikunde. Men zou zelfs kunnen
meenen, dat LEIBNIZ'S „Monade" slechts een andere naam
is voor de aloude 'atomen', met dien verstande dat hij aan
dien nieuwen naam het begrip van ,,kracht" verbindt, terwijl
de oude naam slechts aan het begrip stof en hare eigenschappen verbonden was en nog steeds is. Er is voor deze
meening eenige aanleiding.
Het is eigenaardig, dat LEIBNIZ het bestaan der „stoffelijke atomen" ontkent. „De stoffelijke atomen zijn tegenstrijdig met de rede". De stoffelijke substanties zijn tot in
het eindelooze deelbaar, zoodat er nooit sprake kan zijn van
een werkelijk laatste of kleinste deel. Elk deeltje is weer
eindeloos deelbaar en aan een werkelijk enkelvoudig stoffelijk
ding komt men zoodoende nimmer. Daarom acht hij ook
de stoffelijke atomen van DEMOCRITUS geen werkelijke
eenheden.
Er zijn dus geen stoffelijke atomen in den zin van werkelijke enkelvoudige substanties. „Er zijn slechts substa nt i e e 1 e atome n" (atomes de substance), „d.z. werkelijke
en volkomen van deelen vrije eenheden, die de oorsprongen
der werkingen en de eerste onvoorwaardelijke beginselen (les
premiers principes absolus) van de samenstelling der dingen
en daarmee de laatste elementen bij de analyse der substanties zijn" (IV. 483, al. I i).
De Monade blijkt echter in aanleg en ontwikkeling meer
dan „atoom van substantie". Zij zal `individu' blijken, zij zal
zich als 'subject' openbaren, door de kracht die in haar sluimert, doch ontwaakt. De substantieele eenheden hebben hun
plaats in de wereld en spelen hun rol, ieder afzonderlijk en
alien met elkaar, ordelijk en volgens eene voorbeschikte of
voorbedachte overeenstemming. Elke substantie specializeert
zich ten opzichte der andere substanties volgens evolutionistische wereldorde. Als individu zal de substantidele eenheid
ook 'zelfwerkzaamheid' en dus 'leven' blijken. Elke substan2 07
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tidele eenheid blijkt 'kracht' te zijn en volgens haren individueelen aanleg 'levenskracht'. Zoo kan de wereld beschouwd
worden als eene samenstelling van eindeloos vele levende
substanties, als eene werkelijkheid door levenskracht voort-,
gebracht en bestendigd.
Wij zullen dus hoe langer hoe duide1ijker zien dat LEIBNIZ
zijn primitief beginsel niet zuiver handhaven kan. Het
begrip Monade, opgevat als kracht-atoom, zal zich bij zijne
overdenkingen gedurig uitbreiden over andere begrippen, en
zijn zuiveren vorm zal zich vervagen, waar zijn grenzen zich
verliezen in meeromvattende begrippen als leven, ziel en
geest. Zijn beginsel is in den eenvoudigsten vorm : eenheid
van kracht, gelijk men ook van stoffelijke eenheden (scheikundige atomen) spreekt. Het onderscheidde zich als kracht
duidelijk van het stof-atoom. Nu is het wel merkwaardig, dat
zijn beginsel eenigszins overeenkomt met het in de nieuwste
natuurleer opgekomen begrip 'electron'. De Leibniziaansche
Monade zou eene 'voorspelling' van het electron genoemd
kunnen worden, indien de in de wis- en natuurkunde van
zijn tijd zeer bedreven wijsgeer slechts eenig vermoeden had
kunnen hebben van de nu geldende theorieen over electriciteit. Waar dit geenszins het geval is, is het ook nutteloos
om te trachten nader uit te pluizen of LEIBNIZ met zijn
Monaden-theorie zou hebben gedevineerd wat de tegenwoordige natuurwetenschap heeft geverifieerd. Slechts als grillige
speling in de geschiedenis van het denken is het merkwaardig, dat LEIBNIZ in zijne ontkenning van het atoom, als
laatste ondeelbare stoffelijke eenheid, daar hij de stof
eindeloos deelbaar achtte, en in zijne hypothese van de
eenheden van kracht, die hij „Monaden" noemde, overeenstemt met de nieuwste natuurleer, waarin men ook niet
staan blijft bij de ondeelbaarheid van atomen, en de werkelijke eenheden van electrisch-krachtigen aard acht, die men
„electronen" noemt 1 ).
1 ) De bekende chemicus William Crookes heeft zelfs onlangs in
eene lezing, o.m. over de levensduur der (uit atomen opgebouwde) schei-
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kenschetst zijn beginsel, de Monade, als eeuwig
ondeelbaar of enkelvoudig krachtwezen, als ware eenheid van
onstoffelijken aard. Hij noemt de Monaden „werkelijke of ware
eenheden" (unites reelles) (verae unitates). Het zijn geen
mathematische of numerieke punten of eenheden, maar „metaphysische" (pass.).
Wij moeten echter, tot recht verstand van LEIBNIZ'
Monadologie, nogmaals opmerken, dat hij zijne substantieeenheden ook „iets levends" (quelque cliose de vital) „een
soort voorstellingsvermogen of waarneming" (une espèce
de perception) toekent (IV 483, Sys. Nouv. al. I I). Hij anticipeert hier eigenlijk op hooge functies dan aan 'krachtseenheden' zonder sneer toekomen ze komen haar slechts
in aanleg of beginsel toe.
Hij drukt zich dan wel eenigszins vaag uit, en zelfs als
hij de substanties „zielen" noemt, bedoelt hij er geenszins
de menschelijk volledig ontwikkelde ziel mee, hoe men dit
begrip overigens ook opvatten moge. Hij zal dikwijls er van
gewagen als van op de ziel gelijkende substanties, zooals in
een brief aan ARNAULD, waarin hij schrijft dat er overal in
het menschelijk lichaam ondeelbare en eeuwige substanties
zijn, welke ,,iets met de ziel overeenkomstigs" hebben (108),
,met verstand toegeruste substanties", die „denkvermogen"
en „kennis Gods" bezitten (Ib.). Het is duidelijk dat hier de
hoogste vormen bedoeld warden van het wezen, dat wel ook in
zijn laagste vormen ondeelbaar en eeuwig is, doch dan nog
niet met geestelijke vermogens is toegerust. Deze onstoffelijke en als 't ware bovennatuurlijke of metaphysische eenheden zijn dan substanties die in aanleg hetzelfde zijn vat
LEIBNIZ

kundige elementen, het „bestaan der materie" ontkend, terwip hij verder
verklaarde dat de verschillende vormen, waarin de stof voorkomt, in
werkelijkheid slechts de verschillende samenstellingen zijn van positieve
en negatieve electriciteit, d.w.z. verhoudingen van pos. en neg. geladen
electrische eenheden of electronen. Hij ontkent de stof als het bestendige en acht „de sleutel van dit alles" de waarheid, „dat er niets bestendigs en dat er alleen wisseling is". Heraclitus' orakeltaal stemt overeen met het wetenschappelijke woord der nieuwste chemie !
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de hoogere substanties, in meer ontwikkelden staat zijn.
Deze eenheden of Monaden zijn ook in den laagsten staat
wezens met kracht begaafd, die iets levends hebben en zelfs
een soort voorstellingsvermogen (Syst. Nouv. al. II). Zij zijn
als zoodanig te beschouwen als bovennatuurlijke punten, die
zich kunnen vereenigen tot samengestelde substanties.
LEIBNIZ kenschetst ze ook als werkelijk „metaphysische
punten", ter onderscheiding van de physische punten van
stoffelijken aard. Mathematische punten zijn ook wel ware
punten, daar zij onstoffelijk zijn en geen afmetingen hebben,
doch zij zijn slechts eene eigenschap of wijze (modalite), en
geene werkelijkheid. Slechts „de door vormen of zielen gevormde metaphysche of substantieele punten" zijn ware en
werkelijke punten. Zonder deze „zou er niets werkelijks zijn",
dewijl er „zonder de ware eenheden geene samenstellingen"
zouden kunnen gevormd worden (lb.).
Hiermee heeft LEIBNIZ zijn Monaden-leer in duidelijke
lijnen geteekend. Op deze leer als grondslag bouwt hij zijn
philosophisch stelsel op, zooals de natuurkundige van gister
zijne leer op de atoom-theorie bouwde en zooals de natuurkundige van heden en morgen zijne leer op de electronentheorie zal bouwen. Wij moeten hier evenwel niet uit
het oog verliezen, dat de natuurkundige in den regel geen
verdere bedoeling heeft dan eene natuurleer, een wetenschappelijk stelsel betreffende de materidele en mechanische
natuur te ontwikkelen, zonder dat hij aan levensleer, zielsleer of geestesleven toekomt of zich wijs maakt met zijne
atoom-hypothese b.v. het verband tusschen lichaam en ziel
te kunnen verklaren. Natuurgeleerden, die met materialistische principes zonder meer trachten psychologie te beoefenen,
hebben de draagkracht hunner principes al zeer slecht overwogen. Met LEIBNIZ' Monadologie is het anders gesteld. Hij
noemt zijn principe niet zonder reden ‘metaphysisch'. Hij
beoogt veel meer dan het stoffelijke en werktuigelijke der
natuur. Het groote vraagstuk, waarop hij afstuurt, is het verband tusschen lichaam en ziel, vooral sedert DESCARTES tot
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een philosophisch probleem geworden. Het is een probleem
dat alley belangstelling heeft en waarnaar philosophische
stelsels gerangschikt worden. LEIBNIZ heeft zich, al redeneerend, in de opene zee des begrips gewaagd en met zijne
hypothese der Monaden meent hij de veilige haven der
stellige waarheid te kunnen bereiken. (Vgl. IV. 483, al. I I, 12).
Na „vaststelling" van bovengenoemde beginselen „meende
ik den haven binnen te loopen", zoo vervolgt hij ; „doch
toen ik over het verband tusschen ziel en lichaam begon na
te denken, werd ik opnieuw in de open zee geslingerd". Hij
vond n.l. geen verklaring voor den „overgang van het lichaam
naar de ziel en evenzoo vice versa". Hoe kan er een
underling verkeer zijn tusschen de psychische en materieele
substanties in den mensch ? Dit is het groote probleem
der Nieuwere Wijsbegeerte, waarover na DESCARTES en in
't bijzonder de Occasionalisten, ook LEIBNIZ heeft nage.dacht (IV. 483 v.v., S. N. al. 12-17).
„DESCARTES had", zoo verklaart LEIBNIZ in zijn „Nieuw
Stelsel", „het spel bij dit punt opgegeven". Hij had namelijk
erkend, dat hij het verband of verkeer tusschen lichaam en
ziel onbegrijpelijk vindt. „Zijne leerlingen" — dat zijn dan de
Occasionalisten meenden daarom tot de gevolgtrekking te
moeten komen, dat wij de toestanden der lichamen gewaarworden, „omdat God bij gelegenheid of naar aanleiding van
l'occasion de) de „bewegingen der stof" „gedachten in de ziel
doet ontstaan", en „daar ook de ziel van haar kant het
lichaam bewegen kan, maakten zij de gevolgtrekking, dat
het God is die het in haar plaats beweegt". Dit Occasionalisme of deze leer der aanleidings-beweegredenen, zooals we
het zouden kunnen noemen, is vooral door MALEBRANCHE in
-de mode gebracht (IV. 483, al. 12).
LEIBNIZ acht het evenwel geen ware verklaring van het
probleem, wanneer men de algemeene oorzaak daarbij te
hulp roept, en zooals men dat noemt, als Deus ex machina
laat optreden. Hij acht dit een terugkeer tot het 'wonder'
(IV. 483 v., S. N. al. 13).
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Terugkeeren tot het wonder is echter niet de taak der
philosophie en LEIBNIZ zal trachten eene ware verklaring te
vinden. Daar wij hier aan het middelpunt zijner leer gekomen zijn, zal deze hier weer op samenvattende wijze,
zooveel mogelijk in LEIBNIZ eigen woorden, worden weergegeven.
„Tot de erkenning gedwongen, dat de ziel of eenige
andere ware substantie onmogelijk lets van buiten ontvangen
kan dan door de goddelijke almacht, kwam ik onmerkbaar
op eene gedachte, die mij verraste, doch onvermijdelijk toescheen, en die inderdaad zeer groote voordeelen en hoogst
merkwaardige schoonheden aanbiedt. Wij moeten namelijk
aannemen, dat God de ziel of elke andere werkelijke eenheid van te voren zoo geschapen heeft, dat bij haar alles
uit haar eigen rijkdom ontstaat, door eene volmaakte z e 1 fb e s t e m m i n g van haar kant en toch in volmaakte o v e re e n s t e m m i n g met de dingen buiten haar". Dewij1 de
voorstellingen der ziel met de gebeurtenissen buiten haar,
overeenkomen. zonder dat deze voorstellingen van buitenaf
ontstaan, zoo moeten zij de ziel ingeschapen zijn. Elk dezer
substanties vormt eene afspiegeling van het geheele universum, elk op hare wijze en van haar bepaald gezichtspunt af.
Daar de voorstellingen of beelden der dingen buiten haar
in de ziel „krachtens haar eigen wetten" ter zelfder tijd ontstaan als in de buitenwereld, en dewijl er „niets bestaat
buiten God en haar" (de substanties), zoo moet er tusschen
al die substanties eene „volmaakte overeenstemming" ontstaan. Daardoor is de voorstelling verklaarbaar, alsof er
tusschen haar een wederkeerig verband en een overgang van
de eene naar de andere substantie bestaat. Wat wij het
,,verband tusschen ziel en lichaam" noemen en ous voorstellen als een „verkeer der substanties onderling" zijn „de
in elke substantie van te voren geregelde verhoudingen"
(IV. 484, v. S. N. al. 14).
Door deze hypothese heeft dus God de substantie het
vermogen gegeven, dat in haar (als een automaat) volgens
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de rij alles doet ontstaan wat in werkelijkheid met haar
schijnt te gebeuren. Daar de natuur der ziel min of meer
duidelijk de wereld voorstelt, zoo zullen de voorstellingen,
welke de ziel in zich zeif vormt, natuurlijkerwijze overeenkomen met de veranderingen in de wereld zeif, gelijk ook
omgekeerd het lichaam op overeenkomstige wijze bij de ziel
past. Zoodra men „de mogelijkheid dezer hypothese der
overeenstemmingen" inziet, zoo meent LEIBNIZ, ziet men
ook in, dat zij „de redelijkste" is, en „dat zij eene bewonderenswaardige voorstelling van de harmonie der wereld en
van de volmaaktheid der werken Gods aanbiedt" (IV. 485,
S. N. al. 15).
„Iedere substantie weerspiegelt het geheele universum, de
eene evenwel duidelijker dan de andere", schrijft hij ook aan
ARNAULD, in een brief waarin hij eveneens gewaagt van de
„volmaakte onderlinge overeenstemming" tusschen zielen en
lichamen van ,,de eerste schepping" af. „Zij vormen tezamen
den wereldstaat, welks monarch God is", luidt aldaar nog
een prachtig woord dat met zijn Nieuw Stelsel volmaakt
overeenstemt.
Daar iedere geest een „wereld op zichzelf" is, „onafhankelijk van ieder ander schepsel", „aan zichzelf genoeg" heeft,
„het oneindige omsluit" en „het universum spiegelt", — zoo
is hij ook „even duurzaam, even bestendig en even onbegrensd als het universum der geschapen dingen zeif" (Ib. 16).
Zijne hypothese „stelt de onsterfelijkheid der ziel in een
wonderbaar licht", verklaart LEIBNIZ en met trots meent hij
erop te mogen wijzen, dat „nooit een stelsel de verhevenheid
van onze plaats in het universum helderder heeft aangetoond" (IV. 485, S. N. al. 16).
Deze hypothese, in verschillende wijsgeerige geschriften en
brieven nader uitgewerkt waarbij LEIBNIZ telkens zijne eigen
verklaringen herziet, antwoordende op de aanmerkingen van talrijke bestrijders gegrond op het Substantie-begrip, maakt het
dus in zijn oog mogelijk, in het licht zijner verbeeldingrijke
speculaties, de diepste geheimen der wereld te verklaren.
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Het is verleidelijk mee te gaan waar zijne verbeelding ons
voert, al beseffen wij, bij de vlucht over de moeilijkheden
been, dat zijn droom met de werkelijkheid geenszins overeenkomt.
Met zijn substantie-begrip heeft LEIBNIZ die werkelijkheid
althans in beginsel trachten te begrijpen. Heeft hij niet blijk
gegeven van zuiver inzicht door dat begrip de werkelijkheid
overal als 't ware in te denken ?
In een schrijven (IVe Br., Gerh. IL 168 v.v.) aan den
Leidschen Hoogleeraar DE VOLDER 1 ) tracht LEIBNIZ het
substantie-begrip nader te omschrijven. Hij verklaart dat de
uitbreiding niet voldoende is om de substantie samen te
stellen. Zij is continuiteit en coexistentie van deelen, welke
laatste slechts tot het uitgebreide behoort. Er wordt steeds
jets voorondersteld, hetgeen zich in het lichaam op samenhangende wijze uitbreidt (continuatur vel diffunditur), zooals
de ondoordringbaarheid in de stof (in materia resistentia)
(lb. II. 170).
De samenhangendheid (continuitas) opzichzelf is al evenmin
voldoende om de substantie te vormen, als de hoeveelheid
of het aantal op zichzelf, in verband waarmee er toch jets
zijn moet, hetgeen gesteld of herhaald wordt, gelijk er ook
iets zijn moet hetgeen zich uitbreidt (Ib. IL i7o). Hij duidt
hier op het ons reeds gebleken werkzame beginsel, hetwelk hij o. m. in zijn „Nieuw Stelsel" in 1695 verschenen,
veel duidelijker als eene oorspronkelijke werkelijke eenheid
kenschetste, waarbij de substantie als werkelijke eenheid van
'kracht', zelfs begaafd met voorstelling en begeerte, jets levends,
lets persoonlijks genoemd werd, een ziel, een Ik of daarmee
overeenkomend. Hier duidt hij ook op het werkzame, de
eenheid van kracht of entelechie (Aristoteles), gelijkende op
de ziel. Zoo schrijft hij (in den VIen Brief), dat de ziel
levende idee is of levende substantie (Ib. II 184). De sub') De Voider (1643-1709), te Leiden Hoogleeraar in de Philosophie,
Natuur- en Wiskunde, aanhanger van Descartes, later van die leer
afvallig. (Vgl. Bernoulli's brief van 6 Dec. 1698.).
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stantie is bovenal `eenheid', zonder welke zij geen werkelijke
waarheid zou zijn. Het uitgebreide lichaam, zooals het in de
natuur voorkomt, is geen ware eenheid, vormt geen 'substantie' ; — het is eene opeenhooping van substanties, die min
of meer samenhangen. De ware eenheid, zegt hij in den VIIIn
Brief is „Monade", niet uit meer dan een substantie bestaande (Ib. II. 193). In den Xn Brief tracht hij dan nader
aan to toonen, dat het wezen der substantie werkzaamheid
(activitas) is.
De Monaden zijn geen stof-atomen ; zij zijn bijzondere
krachten (pass.). De schepper der Monadologie staat met
zijne immaterieele krachteenheden onverzoenlijk tegenover het
materialisme. De Monaden zijn in eersten aanleg 'krachten'
en in hoogsten aanleg 'geesten'. LEIBNIZ noemt ze ook „formeele subjecten". De Monade is echter niet slechts individu,
maar ook een wereld op zich zelf en als zoodanig verbijzondering van het universum of : cosmische kern. De Monade
is een „petit monde", een „univers concentre". Het oude
denkbeeld van den microcosmos, klein beeld van den macrocosmos, is in het „Nieuwe Systeem" weer levend geworden.
Elke Monade is een beeld der wereld, „un miroir vivant ou
doue d'action interne representatif de l'univers" (Pr. d. 1. Nat.
III. 715). Stemt hiermee niet de Spinozistische gedachte overeen dat elk deel het geheel voorstelt, als hij de wereldsche
dingen beschouwt van 't gezichtspunt der eeuwigheid, „sub
specie aeternitatis"?
„In de minste der substanties", zegt LEIBNIZ, „zouden
oogen, even doordringend als die van God, onmiddellijk de
dingen der wereld kunnen lezen" (Nouv. Av. pr.).
„Innerlijke werkzaamheid", „leven", „ziel" en „geest" blijkt
de substantie. Zij is de werkelijkheid, uit elkaar gedacht in
haar momenten, die harmonisch samenstemmen ; en de
minste der substanties spiegelt de goddelijke werkelijkheid.
Wat LEIBNIZ in zijn werken en brieven verklaard
heeft, doet hem kennen als een denker die aan het
begrip „substantie" eene nieuwe beteekenis geeft, met op215
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heffing van de oude. Het substantidele wezen blijkt bij
doordenken factor of moment der werkelijkheid te zijn, die
zich in zijne veranderingen als zoodanig bestendigt. Het
'wezen', ook in zijne goddelijkheid, kan wel bestendig, maar
niet werkzaam gedacht worden ; en slechts de 'werkelijkheid'
bestendigt zich in hare werkzaamheid. Vertaalt men de „substantie" met het 'bestendige', dan is de substantie-wereld van.
LEIBNIZ 'S leer, waarin zich werkzaamheid van laagsten tot hoogsten aanleg openbaart, de zich in hare werkzaamheid bestendigende werkelijkheid, uiteengedacht in afzonderlijke momenten of eenheden, n.l. de Monaden.
De enkelvoudigheid der substantie verhindert, aldus verklaart LEIBNIZ in zijne „Grondbeginselen der Natuur en der
Genade", niet de veelvoudigheid harer modificaties, welke
zich te zamen in diezelfde enkelvoudige substantie bevinden
en in de verscheidenheid der betrekkingen tot de dingen
,erbuiten bestaan moeten. Dat de Monaden enkelvoudig zijn
is een stelling, die niet syllogistisch 'bewezen' wordt. Hij
tracht wel een bewijs te leveren, doch ontwikkelt slechts eene
tautologie : Omdat er samengestelde dingen zijn, moeten
hunne principes enkelvoudig zijn, want het samengestelde
bestaat uit het enkelvoudige. — Het te bewijzene wordt in de
stelling meegebracht en lierhaalt slechts die stelling. Ook
dat de Monaden onveranderd blijven, niet door andere
monaden in hun wezen veranderd worden, dewij1 geen oorzakelijk verband tusschen hen bestaat, wordt principieel aangenomen, en is niet bewijsbaar. Zij zijn als de Aristotelische
entelechie oorspronkelijk, zelfstandig en onderling indifferent.
Men kan zich drie wijzen van verbinding der substanties
voorstellen : door „influence", door „assistence" en door
,,harmonie". De eerste verbinding acht LEIBNIZ niet de ware;
er kan van geen „invloed" sprake zijn, en hij begrijpt niet
hoe het mogelijk is, dat materieele deeltjes of immaterieele
eigenschappen van de eene substantie in de andere overgaan. Op 'verstandelijke' wijze is het ook niet te begrijpen, en
in dien zin heeft hij gelijk. Daar verder iedere substantie
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zelfstandig en zichzelf genoeg is, heeft zij ook geen assistentie
of hulp van buiten van noode ; geen Deus ex machina behoeft voortdurend in het wereldsche gebeuren in te grijpen;
de natuur is te begrijpen zonder mirakels.
De Monaden zijn oorspronkelijk, zelfstandig, niet door
elkaar, maar slechts door zichzelf bepaald, zichzelf genoeg.
Zij bestendigen zich in zelfwerkzaamheid en elkaar uitsluitend,
stemmen zij met elkaar overeen in volmaakte harmonie.
Daar de Monaden geen deelen hebben, kunnen zij noch
gevormd noch vernietigd worden. Het spreekt van zeif dat
deze veelvoudigheid van de modificaties der enkelvoudige.
substantie en de onmogelijkheid van haar ontstaan en vergaan
slechts 'hypothesen' kunnen zijn. LEIBNIZ zeif laat het bij
onderstellingen en vermag overigens slechts schijnbewijzen
te leveren. Vatten wij het begrip der kracht b.v. als enkelvoudigheid op, dan zullen de uitingen daarvan nooit anders
dan krachtuitingen zijn. LEIBNIZ acht de verscheidenheid der
modificaties vereenigbaar met de ondeelbaarheid der Monade.
gelijk hij ook weer hare bestendigheid (haar niet ontstaan
en vergaan) daarop grondt. In logisch opzicht brengt toch
enkelvoudigheid van substantie of wezen enkelvoudigheid
van modus of bestaanswijze mede ; terwijl de logische kracht
van de stelling : „daar de Monaden geen deelen hebben,
kunnen zij noch gevormd noch vernietigd worden" (Ib.), betrekkelijk gering is. Hij heeft met deze woorden alleen aangetoond, dat het ontstaan uit deelen en het vergaan door
deeling van de Monade onmogelijk is. En dan nog weerbij wijze vat tautologie : een ding dat niet uit deelen bestaat kan niet in deelen vergaan. Daarmee is geenszins,
bewezen dat het niet op andere wijze zou kunnen (ontstaan
of) vergaan. De 'kracht' b.v. is eene enkelvoudigheid,
toch kan zij vermeerderen en verminderen, n.l. door gradueel
toenemen of afnemen. Er is te meer aanleiding voor dezeopmerking, dewip LEIBNIZ in zijn „Nieuw Stelsel" zeif het
wezen der Monade als kracht opvat (IV 478 v.v. S. N. al._
II v.v.). Waar hij van „deelen" spreekt is hij te veel bevangen.

,

217

34
in de materieele voorstellingen, die hij zelf in zijn „Systeme
Nouveau" had afgelegd. Hij heeft immers zelf de in zijn
dagen verguisde „substantieele vormen" weer in 't leven
geroepen en in eere gebracht op eene wijze waarop zij
konden begrepen worden.
Wij hebben echter ook gezien, dat dit beginsel den aanleg
toonde zich te kunnen ontwikkelen tot eene verscheidenheid
van begrippen, van den laagsten tot den hoogsten aard. Aan
alle was evenwel het beginsel der „kracht" immanent, opgevat in den algemeenen zin van werkzaamheid.
Zoo omvatte het begrip substantie ten slotte de geheele
werkelijkheid, uiteengedacht in eene eindelooze verscheidenheid
van substantieele momenten, van zelfstandig werkzame eenheden, in een harmonisch geheel of heelal.
De vraag dient overwogen te worden, wat de reden is
dat de philosophieen sinds DESCARTES tot evenzooveel verschillende en zelfs tegenstrijdige uitkomsten geraken, terwijl
zij toch van een zelfde begrip, het substantiebegrip n.l., uitgaan ? — Men heeft het begrip waarmee men zoowel God
als de dingen der Natuur wilde begrijpen, telkens in andere
verhouding gedacht.
Men kan, in verstandelijken zin, zeggen : of God is alleen
Substantie of alle wereldsche dingen zijn substanties. Tot
het redelijke besef eener synthetische opheffing der tegenstelling was men nog niet toegekomen, en zoo zal LEIBNIZ,
als schepper der Monadologie, de onderstelling eener eindelooze veelheid van bovenzinnelijke eenheden, die hij Monaden
noemde, slechts zich bewust geweest zijn van eene tegenstelling, hij die stond op een aan het Spinozisme tegengestelde standpunt, vanwaar hij de werkelijkheid opvatte als
eene eindelooze veelheid van substanties. Zoo kunnen wij
ook begrijpen op welken grond hij aan een BOURGET schreef,
dat hij met zijne leer het Spinozisme had weerlegd.
In zekeren zin zal LEIBNIZ ook kunnen zeggen, dat hij
de leer van DESCARTES heeft weerlegd. Wel zal blijken dat
zijne erkenning van het substantieele der wereldsche dingen
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overeenstemt met de betrekkelijke zelfstandigheid die DESCARTES toekende zoowel aan de ziel als aan het lichaam
doch tevens zal ieder spoor van het oude dualisme tusschen
die substanties verdwenen zijn. Hij had ook niet, zooals
MALEBRANCHE en de andere Occasionalisten, uit de Cartesiaansche school voortgekomen, om zich uit de verlegenheid
te redden, door het dualisme veroorzaakt, voortdurend het
'wonder' noodig — al zal hij toch weer, om het metaphysische
verband te leggen tusschen zijne Monaden en God, naar een
groot wonder moeten verwijzen, hoe hij het als zoodanig ook
moge ontkennen : de voorbeschikte overeenstemming.
Terwijl SPINOZA een oneindige onbepaalbare Substantie
stelde, waarvan de wereldsche dingen de vluchtige bestaanswijzen zijn, die zonder eenige zelfstandigheid zijn en slechts
door een oorzakelijk verband met elkaar samenhangen, heeft
LEIBNIZ omgekeerd aan eene eindelooze veelheid van afzonderlijke wezenseenheden substantialiteit toegekend. Zoo
hebben wij voor ons begrip de Substantie, in Spinozistischen
zin het al-eene, zien uiteengaan in een eindeloos aantal eenheden of Monaden, metaphysische krachtwezens van verenkeld bestaan. Wie alle zelfstandigheid (substantialiteit) aan
de wereldsche dingen of aan de werkelijkheid in al haar
vormen ontzegt is niet zoozeer pantheist — waarvoor LEIBNIZ als zooveel anderen zijn grooten voorganger houdt —
als wel acosmist. SPINOZA was eer een wereld- dan een
Godloochenaar, gelijk de tijdgenoot en met name MALEBRANCHE hem noemde. Bij LEIBNIZ is deze tegenstelling
nog scherper aan 't licht gekomen en nog wel binnen den
kring van zijn eigen stelsel, wanneer wij zijn natuurleer, in zijn
„Nieuw Stelsel", zijne brieven en overige stukken ontwikkeld,
als geheel vergelijken met zijne Godsleer, vooral in de
„Theodicee" verkondigd. Zijne theologie, die eene verdediging van God en eene verkiaring van het goede en
het kwade in de wereld inhoudt, berust op een Godsbegrip, waarmee het eindelooze aantal buiten elkaar liggende
substanties niet kan overeenstemmen, daar zij met hun
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alien nooit een werkelijke en ware eenheid kunnen vormen.
LEIBNIZ behoefde God niet als Deus ex machina onophoudelijk op onverklaarbare wijze aan 't werk te stellen om
ziel en lichaam te laten samenwerken ; het is voor hem niet
noodig een ontelbaar keeren herhaald supranaturalistisch mirakel
te onderstellen om het dualisme der eindeloos vele geestelijke en stoffelijke subsanties paarsgewijze op te heffen ; —
er is bij hem geen tweespalt tusschen eene geestelijke en
stoffelijke zelfstandigheid ; geen wonder behoeft eene duistere
klove te vullen tusschen ziel en lichaam. Er is geen plaats
voor een wonder tusschen de eindeloos vele substanties, die
voor eeuwig in eerie voorbeschikte overeenstemming verkeeren. De „veritables unites" of „atomes formelles" vervullen de geheele wereld, in eene gepraestabileerde harmonie.
„Verae unitates" worden deze enkelvoudige zelfstandigheden
genoemd, omdat zij als ondeelbare Substanties, waaruit
de wereld is opgebouwd, niet met stoffelijke, dus eindeloos
deelbare, dingen verward moeten worden. De atomen toch,
in Democritischen of in modernwetenschappelijken zin, zijn
geen 'ware eenheden' te noemen, dewijl zij stoffelijk en,
wel begrepen, deelbaar zijn en blijven. Als LEIBNIZ sprak
van „atomes formelles", dan was het juist zijne bedoeling
om de ware eenheden of Monaden als onstoffelijke wezens
te kenschetsen ; het zijn 'vorm-atomen' van bovenzinnelijke
beteekenis, eenheden van 'eigenaardige kracht', die den aanleg des levens, der ziel en des geestes openbaren.
Tegenover de stelling, waarbij men de eene substantie in
hare volstrektheid plaatste buiten de wereld en voor den
menschelijken geest onbereikbaar, werd de stelling opgeworpen, waarbij men het substantieele in eindelooze verscheidenheid van het heelal ziet geopenbaard en in den
geest op de volmaaktste wijze verwerkelijkt. Voor het
historisch-philosophische begrip schijnt het Absolute in zijne
momenten te zijn uiteengegaan. De eene algemeene Substantie schijnt LEIBNIZ een schijn of abstractie toe, —
de werkelijkheid blijkt te bestaan uit een eindelooze veel220
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heid van „substantieele atomen". Deze atomen zijn geen
stoffelijke eenheden, geen korrels of stofjes van materieelen
aard, waarin het heelal is uiteengevallen of verstoven. Deze
„substantieele" atomen, „Monaden" genaamd, zijn de ware
en werkelijke „eenheden", „vormen" of „zielen". Het zijn
„metaphysische punten", die het heelal weerspiegelen, met
kracht en meer begaafd.
Is het niet alsof de eene Substantie, als een zon, is uiteengespat in oneindige vonken ? Vonken van afzonderlijk
bestaan zijn de zielen of geesten en al die eindelooze Monaden
die de werkelijkheid des heelals vormen en waarin het licht
en de kracht gloeit der goddelijke Substantie. Van de
laagste tot de hoogste vormen openbaart zich daarin dezelfde
substantiecle kracht, die tot het Goddelijke stijgen kan. —
In een brief aan ARNAULD sprak hij b.v. van met verstand
toegeruste substanties, die de kennis Gods deelachtig zijn.
Hij noemt ze zelfs naar Gods beeld geschapen Goden (IV. 479).
Elk der Monaden of krachtwezens is substantie. Zij
zijn volmaakt gerangschikt en werken op elkaar in op doelmatige wijze, volgens eene door God voorbeschikte overeenstemming. Deze gepraestabileerde harmonie en teleologie,
bij wijze van dogma aangenomen, verklaart vele moeilijkheden, die natuuronderzoeker of wijsgeer ontmoet, doch het
is niet twijfelachtig, dat deze verklaring — door het onzekere
licht van een wonder, gelijk de verklaringswijze der Occasionalisten — hen geenszins voldoen zal.
Eene groote moeilijkheid, die de wijsbegeerte met het
Cartesiaansche dualisme zichzelf bereid had, is door LEIBNIZ
althans in beginsel zuiver opgelost. In de substanties, die de
werkelijkheid des heelals vormen en in stand houden, is de
oude tegenstelling van denken en uitbreiding verdwenen.
De substanties zijn wezens van bijzonderen aanleg, begaafd
met krachten, en in haar onnoemelijk aantal zijn alle graden
van ontwikkeling vertegenwoordigd. Door aan die begaafdheden alle mogelijke graden toe to kennen, van de laagste,
levenlooze, tot de hoogste en rijkst bewuste, wordt de ge22I
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heele natuur en worden ook leven, ziel en geest in het licht
zijner theorie verklaarbaar.
De tegenstelling tusschen denken en uitbreiding was principieel in de voorafgaande philosophieen, waarbij aan
geen evolutionistische of dialectische ontwikkeling te denken
viel, en waarbij zelfs een JOHN LOCKE, overigens zoo weinig
dogmatisch en zoo zeer empirisch, van 'aanleg' en 'onbewust' geestesleven niet wilde weten. Met den Engelschen
kennistheoreticus, die den geest met „wit papier" vergeleek,
verschilt LEIBNIZ, behalve door zijn Monaden-leer, in 't bijzonder door zijne erkenning van den geest als een oorspronkelijke substantie. Van aanleg of onbewuste begrippen kon
bij een onzelfstandig wezen als LocKE's „white paper" geen
sprake zijn. In een ontwikkelingsreeks van het laagste stoffelijke tot het hoogste geestelijke evenwel, zooals LEIBNIZ zich
die voorstelt, breekt ergens de phase aan waar van onbewust
ziels- of geestesleven sprake mag ziin. LEIBNIZ ging zoo
ver, onbewuste geestelijke voorstelling aan te nemen, zoodat
ook buiten het zelfbewustzijn de geest werkzaarn zijn kan,
evengoed als op bewuste wijze, —en de nieuwste psychologie stemt met hem in en. is hem zeer dankbaar voor de
invoering van het begrip der „onbewuste voorstelling". Wij
laten hier alle critiek om deze spreek- en denkwijze dezer
psychologie achterwege beide in bovenstaande schrijfwijze
voorloopig overnemend, worde hier als zuivere wetenschappelijke en wijsgeerige winst aangeteekend, dat LEIBNIZ het
door zijn leer verklaarbaar heeft gemaakt, dat onbewuste
lichamen deel kunnen hebben aan het leven van ziel of
geest, volgens den ontwikkelingsgraad in het natuurstelsel,
zooals het in zijn philosophisch systeem is weergegeven.
De Spinozistische onpersoonlijke Substantie heeft zich in de
Leibniziaansche Monaden verpersoonlijkt, waardoor de mogelijkheid des zelfbewustzijns en der kennis gegeven is. De
mensch kon niet meer dan modus of beperkte bestaanswijze
der Substantie zijn. Nu wordt hij zelf substantie. In deze
gelijkstelling van Substantie en modus ligt de vrijheid van
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den mensch, de aanschouwing of kennis, de verwerkelijking
van het Absolute of Goddelijke in de menschelijke substantie.
Zoo is de menschelijke geest, als hoogste vorm van substantie, ook als voornaamste factor werkzaam in de zelfverwerkelijking van het Absolute. Het Absolute kan zich niet
beter verwerkelijken dan in den menschelijken geest, die
de ware substantie zelf is.
Dan beseffen wij het eerst goed, hoe noodzakelijk en
redelijk tevens het was, dat de eene Spinozistische onpersoonlijke Substantie zich in het Leibniziaansche stelsel verkeerde
in de vele met persoonlijkheid begaafde substanties of
Monaden, en hoe het hoogste doel van de werkelijkheid
des heelals moet zijn door alle betrekkelijkheid heen zich
te verheffen tot het volstrekte zelfbewustzijn.
Nadat de Koningin SOPHIE CHARLOTTE VAN PRUISEN,
een der intellectueelste vrouwen van haar ti d en in veel
opzichten een leerling van LEIBNIZ, in het najaar van 1700
op haar reis door Holland een gesprek had gevoerd met
BAYLE (1647-1706), den eclectisch-sceptischen schrijver der beroemde „Dictionaire" te Rotterdam, uitte zij den wensch,
dat LEIBNIZ de moeilijkheden en bezwaren, die fie veel
gelezen Rotterdamsche geleerde opwierp, zou trachten op te
heffen. Dit is de naaste aanleiding geweest tot het schrijven
der „Theodicee", een uitvoerig werk ter rechtvaardiging van
God, in 't algemeen ten aanzien der geschapen wereld en
in 't bijzonder van het kwaad daarin. Het is philosophisch
van weinig waarde. Het was ook bestemd om een even,
grooten kring van lezers te bereiken sals BAYLE'S historischcritische Dictionaire. Het plan kwam eerst na den dood der
Koningin (1705) tot uitvoering. De eerste uitgave verscheen
in 1710 te Amsterdam onder den titel : „Essais de theodicee
sur la bonte de Dieu, la liberte de l'homme et l'origine du
j

Dictionaire historique et critique (1695-96), geen volledig woordenboek, doch dat bedoeld was ter aanvulling en verbetering van het
woordenboek van Moreri. Zijn ecleticisme en scripticisme blijkt het
meest uit de critisch wetenschappelijke artikelen in dat werk.
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mal". Deze rechtvaardiging van God stelt Gods goedheid
voorop, betoogt de vrijheid van den mensch en plaatst de
oorzaak van het kwaad buiten het Goddelijke. Het werk is
geschreven in een gemakkelijk leesbaar Fransch, de taal der
geleerde en belezen kringen van dien tijd, is niet diepzinnig
genoeg om de wijsgeerige ideeen en problemen, die het aanvoert, tot den grond toe te pijlen, doch bevat vele schoone,
verbeeldingrijke en zelfs verheven plaatsen, van waaruit een
heldere blik geworpen kan worden op religieuze, ethische
en algemeen menschelijke vraagstukken. Als de geloovige
LEIBNIZ het atheisme bestrijdt, weet hij alien op te roepen
om een gemeenschappelijken vijand, waartegen iedere burger
soldaat is, aan te vallen. Als hij de overeenstemming tusschen
rede en geloof betoogt is hij te goed geloovig om de dogmata te verwerpen, daarbij te goed bedreven in Scholastieke
redeneerkunst om deze niet spitsvoudig te kunnen verdedigen, maar tegelijk te goed wijsgeer om die leerstellingen
op te vatten in den gewonen zin, waarbij het uitleggen niet
zonder inleggen — van ware gronden geschiedt. Het
werk vond bij de geleerden en denkers vrij wat minder
instemming dan bij de beschaafde lezers, n.l. in dezelfde
kringen waar men nil in politieke en t6en meer in religieusphilosophische vraagstukken belang stelde. Een geleerde als
CLARKE b.v. heeft in eene briefwisseling de „Theodicee" met
meer succes bestreden dan den auteur lief kon zijn.
LEIBNIZ grondt zijn geloof in Gods bestaan op het oude
cosmologische bewijs en stemt met de kerkleer overeen in de
toekenning aller volmaaktheden aan God, met dien verstande,
dat de volmaaktheid in 't algemeen bepaald is zoowel door
logische als door ethische wetten. In overeenstemming met
zijne goedheid koos God uit alle mogelijke werelden, te rade
gaande met zijne wijsheid, de beste wereld, welke hij krachtens zijne almacht schiep.
Overeenkomstig zijne goedheid en vvijsheid handelt God
steeds volgens het principe van het beste, en zoo is dan
ook de bestaande wereld de beste van alle werkelijk moge224
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lijke werelden. Als toegegeven moet worden dat deze wereld
het kwade bevat, dan moet overeenkomstig Gods volkomenheid worden aangenomen, dat het kwade niet alleen onvermijdelijk was, maar ook dienen moet om hoogere doeleinden
te bereiken. God heeft den mensch een beeld der Godheid
geschonken, toen hij hem met rede begaafd schiep. Zelf
onzichtbaar blijvend en in 't verborgene werkend schenkt hij
hem zijn kracht, leven en rede. In dien kring speelt de
vrije wil Naar rol, die ook de oorzaak van het kwaad is. De
mensch brengt goede werken voort, doch evenzoo begaat
hij groote fouten, wanneer hij zich aan zijne hartstochten
overgeeft. De vrijheid is het vermogen om te overwegen
en een besluit te vormen, waarbij de wil overslaat naar den
kant der sterkste motieven, zoodat het voor God mogelijk
is de vrije besluiten van den mensch te voorzien.
Hoeuit voerig LEIBNIZ ook in het hoofddeel der „Theodicee"
de „goedheid van God", de „vrijheid van den mensch" en de
„oorsprong van het kwaad" bespreekt, waarvan hier boven
eene schets gegeven werd, hoe dogmatisch hij daarbij ten
aanzien der theologische vraagstukken ook te werk gaat en
hoe polemisch hij ook tegenover BAYLE en andere auteurs
staat, het gelukt hem, onder zijne talrijke lezers, even weinig
theologische geleerden als philosophen te overtuigen voor
de eersten is hij te philosophisch, voor de laatsten te dogmatisch.
De „Theodicee" is een mislukt werk, niettegenstaande vele
belangwekkende en schoone gedeelten. LEIBNIZ toont er
zijne verbazende belezenheid; zijn levendige geest vermeit
er zich in citaten uit velerlei boeken en in anecdoten over
schrijvers. Zijn critisch en polemisch talent is fijn en scherp ;
hij blijft eerlijk tegenover zijn tegenstanders en hij is een te
fijn geslepen geest om ooit grof te kunnen zijn. — Was zijn
opzet ook niet een Koningin in te lichten over godsdienst en
wijsbegeerte? Belangwekkend is alles wat hij aanroert en hij
vermag de onderwerpen hooger te plaatsen en van hooger
standpunt te beschouwen en te belichten dan de theologen
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van zijn tijd. De philosophie evenwel is weinig door dit werk
gebaat. De echte wijsgeer LEIBNIZ is er zelden aan 't woord,
en vat hij nu en dan 't woord op, dan vergeet hij als 't
ware zijn eigen principes, — ik zou haast gezegd hebben zijn
eigen les. Merkwaardig is 't zeker dat het groote werk niet
opgebouwd is naar het plan der voorbeschikte overeenstemming en dat de Monadenaleer er zoo weinig in is toegepast.
Verder heeft hij wel getracht BAYLE'S stelling over de onvereenigbaarheid van geloof en rede te weerleggen, doch waar
het blijkt dat hij eenerzijds de dogma's dikwijls verwringt,
om ze in zijn rede-verband te kunnen houden en anderzijds
de rede geweld aandoet, vermag hij theologen noch
philosophen te bevredigen. En zoo heeft hij den afstand
tusschen godsdienst en wetenschap eer vergroot dan verkleind.
Hij heeft vergeefs getracht in een sceptische eeuw, toen
allerwege de 'Aufklarung' zich uitbreidde, BAYLE'S invloed
op den grooten kring der ontwikkelde lezers tegen te gaan, door
geloof en rede tot elkaar te brengen en zijn leer tot een hecht
bolwerk samen te stellen ter verdediging van God zeif ten
aanzien van de onvolmaaktheden der schepping. En hoewel
zijn uitvoerige, evenzeer voor een grooten lezerskring bestemde, critiek van LOCKE'S hoofdwerk, dat eene empiristische psychologie en eene psychologische kennistheorie
inleidde, een meer philosophisch karakter draagt, heeft hij
evenmin den invloed kunnen stuiten der van ervaringswetenschap uitgaande geestesleer, die van aangeboren ideeen en
andere metaphysische principes niets weten wilde. Oefende hij
dus op zijn eigen tijdgenooten geen overheerschende macht
uit, — op de door het ‘dradengif der VoLTAIRE'sche ironie
gevoede 18e eeuw en de door KANT'S critiek mondig geworden 19e eeuw vermocht hij nog minder. KANT had zijn
geschrift „Over het Mislukken aller philosophische Onderzoekingen in de Theodicee" niet eens behoeven te schrijven.
Een grout beginsel van LEIBNIZ blijft evenwel, niettegenstaande alle tegenstroomingen in de dikwijls sceptische en
pessimistische 18e en 19e eeuw, krachtig doorwerken : zijn
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optimisme, gegrond op de philosophische stelling der gepraestabileerde harmonic. Tegenover VOLTAIRE'S spot, een helsche
vreugde, verbitterd door ironie, fijn maar giftig, zij het ook
door wijsheid verhelderd, tegenover SCHOPENETAUER's en
VON HARTMANN's pessimistische levens- en wereldleer, mag
LEIBNIZ' optimisme, dat zijn „Theodicee" en vele andere geschriften doorglanst, niet onderschat worden, daar het een
onvergankelijk beginsel bevat.
Zoo was LEIBNIZ' nawerking in de philosophie van zijn
vaderland belangrijk, al is van zijne speculatieve principes
in het na-Kantische tijdperk zeer weinig terecht gekomen.
Hij heeft althans het voorrecht gehad, dat zijn leer gedurende
een bepaalden tijd school heeft gemaakt.
CHRISTIAN WOLFF (1679-1754) heeft, LEIBNIZ' leidende gedachten volgend, in zijn veelomvattend werk de philosophic
alzijdig uitgebreid over de verschillende vakwetenschappen. De
z.g. Leibniz-Wolfliaansche wijsbegeerte (Philosophia LeibnitioWolffiana) heeft de beteekenis eener algemeene theorie, die over
alle vakken van practische wetenschap het ware licht verspreidt,
dat men zich kan eigen maken volgens de beproefde mathematisch-syllogistische methode. De wiskundige bewijsvoering
toch, opnieuw door LEIBNIZ aanbevolen, vond in diens leerling een vlijtig toepasser. Zij gaf b.v. aan een vak als de
bouwkunde ik schrijf met bedoeling niet bouwkunst —
een vooral formalistisch karakter, dewijl aan het aesthetische
weinig aandacht te beurt viel. Uit zijn streven naar veralgemeening en practische toepassing, zijne 'aanpassing' als
't ware bij de wetenschappen en de werkelijkheid, volgde
wellicht ook het gebruik der Duitsche taal in enkele zijner
hoofdwerken, waardoor hij de philosophic Popularizeercie. Hij
heeft de aloude Philosophic voor 't eerst goed Duitsch leeren
spreken, hetgeen zij daarna nooit zou verleeren, vooral nadat
KANT voor zijn wijsgeerig woord overal ruim baan brak
en de wereld geestelijk veroverde.
Niet te hoog ook kan WOLFF's streven geschat worden
om alle vakwetenschappen te verzamelen in eene algemeene
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theorie. Hij heeft als 't ware zijne „Redelijke Gedachten"
— zoo beginnen de titels zijner hoofdwerken geuit over
alles. Dat de waarheid echter de 'eenheid van alles' is, heeft
hij daarmee nog niet kunnen aantoonen.
Al vormen zijne „Redelijke 'gedachten" over alles, over
„de Krachten van het menschelijk Verstand en haar juist
Gebruik bij de Kennis der Waarheid" (1712), over „God, de
Wereld en de Ziel des Menschen" (1719), over „der Menschen
Doen en Laten ter Bevordering hunner Gelukzaligheid" (1720)
enz., geen zuivere encyclopwdie, hij heeft althans het begrip
gehad eener algemeene philosophie, die de theoretische
waarheid inhoudt, geschikt om in alle vakken van wetenschap, in het leven en in de maatschappij toegepast to
worden.
De Leibniz-Wolffiaansche leer heeft ook uitdrukkelijk
onderscheid gemaakt tusschen eene theoretische en practische
Wijsbegeerte, uitgaande van het beginsel, dat de ziel twee
vermogens heeft: het kennen en het willen. De theoretische
Wijsbegeerte stemt overeen met hetgeen tot nu toe Metaphysica heette en omvat de ontologie, de cosmologie, de
psychologie en de theologie, terwijl de practische Wijsbegeerte
bestaat uit de ethica, waarin de mensch als persoonlijkheid, de
oeconomie, waarin de mensch in familie-verband en de
politiek, waarin de mensch als staatsburger beschouwd wordt.
De logica leidt als propwdeuse de algemeene philosophie in,
terwijl de ontologie de eigenlijke categorieenleer, de algemeene begrippen der wetenschappen, bespreekt, zooals mogelijkheid, noodzakelijkheid, toevalligheid, geheel, deel, oorzaak,
eigenschap, wezen, ruimte, tijd, beweging enz.
De Monadologie wijkt in de Leibniz-Wolffiaansche leer bij
de uitwerking in 't algemeen wel eenigszins op den achtergrond, al neemt zij, naast het principe der geprantabileerde
harmonie, met name in de psychologie, nog eene belangrijke
plaats in ; terwijl ook LEIBNIZ' onderscheiding tusschen
duidelijk en onduidelijk bewustzijn verder wordt uitgewerkt.
De ziel is bewuste substantie. Terwijl elders van eene
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meer atomistische opvatting der Monaden blijk wordt gegeven, wordt de ziel begrepen als eene enkelvoudige onstoffelijke, d.i. geestelijke en onsterfelijke, substantie. In haar
openbaart zich het vermogen zich een wereld voor te stellen.
Dit iinmanente vermogen is ook den dieren eigen, waarom
dezen zielen toegekend worden doch de ziel die verstand
en wil heeft is 'geest', en geest is alleen den mensch eigen.
Zielsbewegingen en lijfsontroeringen stemmen met elkaar
overeen volgens de voorbeschikte harmonic. De vrijheid
blijkt uit het vermogen om het beste te kiezen, is niet het
gevolg van zielsbewegingen en hare voorstellingen, doch gegrond op het geestelijke, op het verstand. Het verstand
toch is niet gedwongen door de voorstellingen, gelijk de
ziel, en daar de wil door het verstand beheerscht wordt, is
de wil vrij te noemen.
Oak de Wolffiaansche theologie is eene herhaling en
voortzetting van de beginselen in de „Theodicee" neergelegd. Dat LEIBNIZ's leer in 't algemeen zeer geschikt gebleken is om school te vormen getuigt wel voor hare levensvatbaarheid. Dat de school en leer niet lang stand hielden
is niet het gevolg van het streven naar veralgemeening der
wetenschap, maar door het feit dat die veralgemeening niet
beheerscht werd door het begrip der eenheid.
De Leibniz-Wolffiaansche methode voert niet door een
stelsel van begrippen langs logische overgangen en leidt niet
tot een eenheid van wetenschappen. Zelfs WOLFF'S Ontologie
of categorieen-leer, waarin de begrippen niet zonder orde
opgesteld zijn, gelijkt meer op een verklarend woordenboek
dan op een stelsel. Hij heeft de begrippen voor zijn
categorieen-tafel meer empirisch opgenomen, uit verschillende wetenschappen samengebracht, dan logisch doordacht,
al is er eene aanduiding van dialectische ontwikkeling in.
Zijn verzamelwerk gelijkt meer op een conglomeraat van
verschillende stukken dan op een groot bouwwerk, naar een
idee ontworpen, die in alle deelen is doorgevoerd.
Al is evenwel het 'stelsel' dezer philosophie niet tot stand
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gekomen, gebouwd op den grondslag door LEIBNIZ gelegd
zij het ook bij wijze van hypothese —, de idee die daarin
is neergelegd, komt behalve in de onderstelling, den grondslag der geheele leer, in alle deelen van die leer, hoe verspreid zij ook uit elkaar liggen, helder aan 't licht : de subjectieve idealiteit, die overal in het universum opleeft.
Vormt LEIBNIZ dus eenerzijds een tegenstelling met SPINOZA,
— door zijn subjectivisme, de individueele Monaden tegenover
de objectieve Substantie anderzijds vormt hij een tegenstelling met LOCKE - door zijn idealisme, de oorspronkelijkheid van kracht, leven, geest en idee der Monaden tegenover de slechts door ervaring zich vullende ziel; en zoo
kunnen wij zeggen dat LEIBNIZ door zijn subjectief of
Monadologisch idealisme beider eenheid vormt.
Tegenover SPINOZ A's Substantie-leer stelt LEIBNIZ zijn
Monaden-leer. Niet eene algemeene Substantie is de ware,
maar de eindeloos vele bijzondere Monaden vormen de ware
werkelijkheid. Zoo zien wij voortdurend de groote denkers
trachten het Ware te denken. DESCARTES heeft het gedacht
in tegenstelling, SPINOZA in het eene, LEIBNIZ in het vele.
Het dualisme van zijn voorganger hief de schepper der
Al-eenheidsleer op in zijne absolute Substantie, om het in
hare attributer denken en uitbreiding nog te handhaven.
Als de ontwerper der Monadologie de waarheid en werkelijkheid der eene Spinozistische Substantie ontkent en in de
Monaden de „verae unitates" stelt, waardoor het heelal
verklaard wordt, dan is eene nieuwe tegenstelling ontstaan,
de tegenstelling bij uitnemendheid. Wat is het ware, het
eene of het vele ? Is er eene waarheid of zijn er vele waarheden ? Is het absolute waar of de veelheid van het relatieve ?
Moeten we de waarheid begrijpen in het algemeene of in
het bijzondere? — Ten aanzien der tegenstelling eenheid
of veelheid met betrekking tot het substantie-begrip staat
LEIBNIZ aan de zijde der veelheid. Eerst later zal men tot
het besef komen, dat eenheid en veelheid wel eene tegenstelling vormen, doch dat het ware streven gericht moet
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worden op de samenstelling van hetgeen in de tegenstelling
buiten elkaar verkeert. Het ware begrip onthult zich eerst
waar het relatieve begrip niet uitwendig staat tegenover het
absolute, maar waar het volstrekte in waarheid zich in de
betrekkelijkheiden, waar het algemeene als 't ware zich in
de verbijzonderingen verwerkelijkt.
De Spinozistische „modi", verzelfstandigd en enkelvoudig
gedacht, zouden vergeleken kunnen worden met de Leibniziaansche „Monaden". De modi zijn echter slechts de wijzen
of werkingen der goddelijke Substantie ; zij hebben geen
werkelijkheid en geen doel op zichzelf; zij zijn vluchtige
bestaanswijzen, verdwijnende phasen, van het eene Bestendige.
De Monaden echter zijn oorspronkelijke en zelfstandig werkende wezenheden ; zij zijn zelf substanties, als zoodanig
geenszins werkeloos als de eene Spinozistische Substantie,
maar vol van werkzaamheid en leven, trachtend zichzelf in
stand te houden, tot doel hebbend elk afzonderlijk eigen
volkomenheid en alien te samen de volmaaktheid des heelals.
Was de Spinozistische Substantie onwerkzaam, levenloos
en onpersoonlijk, in de Monade komt in de zelfwerkzaamheid
leven en persoonlijkheid tot uiting. De zelfwerkzaamheid des
levens heeft zelfbestendiging en zelfvolmaking ten doel. De
oorspronkelijkheid der kracht, die zich in de Monade uit, is
boven de oorzakelijkheid uit, die in de Spinozistische leer
slechts in de eene Substantie schuilt. Waar de Monaden zelf
substanties zijn, zelf oorspronkelijke machten zijn, bedoelen zij
ieder afzonderlijk zichzelf, terwijl zij alien te zamen de volkomenheid van het heelal tot doel hebben. LEIBNIZ' leer is
teleologie of doelleer. Het doel der dingen ligt in den aanleg
der Monaden of krachten, die met elkaar samenwerken, in
welke samenwerking het doel bereikt wordt. Zelf verklaart
LEIBNIZ, dat met zijne teleologisch stelsel de natuur veel
beter verklaard kan worden dan met elke andere leer. Hij
zal aan het Spinozisme gedacht hebben. LEIBNIZ's doelleer
is eene aanvulling van SPINOZA's oorzaakleer. Doch waar
de vervulling der waarheid niet in de tegenstelling der Spino231
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zistische Substantieleer en de Leibniziaansche Monadenleer
lag, doch eerst door beider samenstelling of eenheid geschieden zal, zoo zal de voile waarheid eerst blijken in de
synthese van oorzaak- en doetleer.
De Leibniz-Wolffiaansche philosophic vormt geen ware
encyclopaedic. Dat de philosophie, als wetenschap der waarheid, de eenheid van alles is, heeft ook WOLFF niet kunnen
aantoonen, waar hij er zelfs niet naar gestreefd heeft. Zijn
werken als geheel, hoeveel wetenschappen ook omvattend,
vormen eene verzameling, geen ware eenheid. Van eene
'encyclopxdie' van wetenschappen, waarmee men een dergelijk werk dikwijls meent te kunnen kenschetsen, mag men
ten aanzien der Leibniz-Wolffiaansche leer slechts gewagen
in den zin van het alledaagsche spraakgebruik, niet in den
waren philosophischen zin van een kringloop of in zichzelf
gesloten stelsel van zuiver wetenschappelijke begrippen of
waarheden, door een redelijk of logisch verband vereenigd.
De waarheid heerscht in alle wetenschappen, hoe verschillend ook ten opzichte van elkaar. Die bijzondere wetenschappen hebben in hunne verscheidenheid samen eene algemeene waarheid, die door alles heen gaat. De waarheid toch
is de eenheid van alles, — en alles in die eenheid te
begrijpen is het eenige doel der wijsbegeerte.
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HUME
„Ik beken het vrij : het was juist de
herinnering aan DAVID HUME, die voor
vele jaren mijn dogmatischen sluimer
onderbrak en aan mijne onderzoekingen
op het gebied der bespiegelende wijsbegeerte eene geheel andere richting gar.
IMMANUEL KANT, Prolegomena 31,
(Ed. Schulz).

Inleiding. Zinnelijke ervaring en redelijk nadenken zullen
gezamenlijk de wijsbegeerte voeren tot de ware werkelijkheidsleer, tot wier bereiking de Nieuwere Wijsbegeerte grootsche pogingen deed. Haar grootste gebrek was evenwel juist
de strijd of oneenigheid, uit misverstand ontstaande, tusschen
empirie en rationalisme, waarop vooral de critische wijsbegeerte, die zelf geen strijd ontwijkt, het scherpste licht zal
werpen.
„Sedert LOCKE's en LEIBNIZ' pogingen, of veeleer sedert
het ontstaan der Metaphysica, zoover als hare geschiedenis
reikt, heeft zich geene gebeurtenis voorgedaan, die ten aanzien van het lot dezer wetenschap beslissender had kunnen
worden dan de aanval, dien DAVID HUME daarop deed".
Aldus IMMANUEL KANT, in zijne „Prolegomena" (30, over den
„diepzinnigen" voortzetter van LocKE's ervarings-wijsbegeerte,
die den Koningsberger wijsgeer zelf en de na-critische wijsbegeerte eene richting gaf, die ons nader tot het doel zou
voeren dan ooit to voren.
Zoolang als de philosophic bestaat is er strijd geweest
tusschen de voorstanders der ervaringsleer en die der verstandelijke bespiegeling. Het bleek echter hoe langer hoe
meer, dat ervaringsleer zonder rationalistische speculatie al
even onvolmaakt is, als bespiegelende wijsbegeerte zonder
empiric. Is dit voor het redelijk inzicht zonder nadere verklaring duidelijk, dan is ook duidelijk, dat die strijd geens23 5

4
zins onverzoenlijk is, al scheen het in de Nieuwere Wijsbegeerte dikwijls, dat de tegenstanders elkaars stelsels nauwelijks eene plaats in de geschiedenis der wijsbegeerte gunden.
De strijd of oneenigheid kan redelijkerwijs alleen zuiver
beslecht worden in een alomvattende werkelijkheidsleer,
waarin empirisme en rationalisme factoren zijn eener hoogere
eenheid, die de waarheid van alles vormt en inhoudt.
Nadat BACO VAN VERULAM ( 1561-1626) tegen den geest
der Middeleeuwsche Scholastiek op schitterende wijze den
strijd begonnen was en met zijne empirische methode de
algeheele hernieuwing der wetenschappen beproefd had, zette
JOHN LOCKE bijna een eeuw later den strijd in Baconischen
geest voort. In DESCARTES' (1596-1650) leer evenwel was
de nieuwere wijsbegeerte, niettegenstaande hare empiristische
neigingen, in hooge mate rationalistisch terwijl hij de tegenstrijdigheid tusschen het oude en nieuwe in zijn eigen stelsel
nauwelijks opmerkte en er verre van verwijderd was ze in
eene hoogere synthese to kunnen opheffen. Hij schiep een
nieuw wereldbeeld, waarin evenwel de metaphysische trekken
ons nog den geest der Middeleeuwen verraden zij zijn echter
opgeklaard door het 'licht der rede', dat niet meer door de
vensters der kerkelijke symboliek gekleurd werd, maar in
vrijheid de wereld verhelderde.
Wat men gedurende eeuwen aldus genoemd had, het
'natuurlijke licht der rede', dat de menschelijke geest krachtens
eigen natuur over de bestendige inrichting en orde der
wereld uitbreidt, heeft nooit zoo zuiver geschenen als in
SPINOZA's (1632-1677) stelsel. Het Cartesiaansche dualisme
werd door hem opgeklaard in een al-eenheidsleer, waarin
natuurleer en geestesleer overeenstemmen, en voorloopig
begrepen is, wat de Nieuwere Wijsbegeerte aan waarheid bevat. Zijn leer der rede toch is „zuivere oorkonde" Gods
(Tr. Theol.-Pol. c. XV), waarmee de natuur overeenkomt.
Tegelijkertijd werd het rationalistisch-metaphysische wereldbeeld van DESCARTES in empirisch-psychologischen zin omgewerkt door JOHN LOCKE (1632-1704). Door den helderZ36
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fijnen Franschen denker tot wijsbegeerte opgewekt, verloochende hij nochthans geenszins zijne nuchtere Engelsche
natuur, en grondde hij zijne theorie der algemeene kennis
op het positieve principe, dat al onze kennis uit de ervaring
voortkomt. LOCKE's wijsbegeerte was eene empiristische kennisleer, eene op ervaring gegronde theorie omtrent den vorm
en inhoud der wetenschap, verkregen aan de hand van een
onderzoek der zinnelijke en geestelijke vermogens, met het
oog op de gegevens der ervaring. Voorganger en leermeester
van BERKELEY en van den grootsten en scherpzinnigsten der
Britsche denkers, DAVID HUME, leert hij dat de wetenschappelijke ondervinding de grondslag der wijsbegeerte is. „Van
waar heeft de geest al de stof voor de rede en de kennis?"
vraagt hij, en hij antwoordt : „met een woord, van de ondervinding (experience)" (II. 1. 2). Dat empiristisch karakter zal
de Engelsche wijsbegeerte nooit verloochenen.
GEORGE BERKELEY (1684-1753) gaat uit van dat Lockiaansche empirisme, doch komt langs wegen, die in dezelfde
idealistische richting gaan als die van LEIBNIZ (1646-1716),
zonder deze ooit te kruisen, eindelijk aan bij het uiterste
subjectieve idealisme. zonder ook in zijn ontwikkelingsgang
historisch ooit eenige aanraking met den schepper der
Monadologie gehad te hebben, staat BERKELEY toch, met
zijne ontkenning van de objectieve realiteit der dingen op zichzelf, vrij dicht bij LEIBNIZ, die niet slechts ruimte en tijd
voor subjectieve phmnomenen hield, maar ook alle dingen
der wereld verklaarde voor verschijnselen, die zelf geen
realiteit hebben, dewijl alle realiteit gegrond is op de Monaden,
welke geen stoffelijke eenheden, maar op subjecten of bezielde wezens gelijkende kracht-eenheden zouden zijn. BERKELEY's subjectief idealisme gaat evenwel nog veel verder.
Had LOCKE zich nog de Substantie als eene objectieve
realiteit voorgesteld achter de wereldsche verschijnselen en
LEIBNIZ de geheele wereld opgevat als een in zichzelf geordend stelsel van oneindige substantieele eenheden, BERKELEY ontkent alle object: realiteit der wereldsche
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dingen buiten den geest en ziet in alles slechts zinnelijk
verschijnsel, slechts subjectieve voorstelling, slechts phamomeen
eener subjectief ideeele wereld.
Hij draagt zijn leer voor in een schitterenden stijl, half
literair half philosophisch, in dialogen en in zijn hoofdwerk
over de Beginselen van Menschelijke Kennis (Treatise on the
Principles of Human Knowledge) van 171o. Sedert 1733 was
hij Bisschop van Cloyne in Ierland. Hij was een veelzijdige
geest en stelde in zijn werken eene omvangrijke kennis ten
toon. Ook geneeskunde en zelfs aardkunde hadden zijne
bijzondere belangstelling, doch in 't middelpunt zijner aandacht stond steeds zijne philosophie, die hij in den strijd tegen
materialisme en atheisme onoverwinnelijk achtte.
De hoofddwaling der meeste philosophen is, zoo meent
hij, deze, dat zij de stoffelijke dingen een bestaan toekennen
buiten den voorstellenden geest. Hij acht het een dwaasheid
te veronderstellen, dat de stoffelijke dingen in staat zouden
zijn zoozeer van zichzelf verschillende toestanden als gewaarwordingen en voorstellingen op te wekken. Van de gewaarwordingen en voorstellingen in onzen geest te besluiten tot
het bestaan van dingen buiten ons is verkeerd. In verband
met een bepaald ding beschikken wij slechts over een bundel
gewaarwordingen. Wij zien by. wel kleuren, licht en donker
enz. in ons, doch wij zien geen realiteiten buiten ons. Ten
aanzien van hetgeen wij in ons gewaarworden en voorstellen,
en hetgeen onze wereld vormt, kunnen wij geen substraat of
substantie als grond of wezen in de wereld aannemen. Wij
kunnen niet buiten ons zelf, niet buiten onze geestelijke
wereld, treden in een gewaande buitenwereld. Wij blijven in
de wereld onzer eigen gewaarwordingen en voorstellingen
verkeeren. De ideeen zijn de voorstellingen onzer eigen gevoelens, en gelijk de gevoelens niet bestaan kunnen buiten
dengene die gevoelt, zoo kunnen ook ideeen geen bestaan
hebben buiten den denkenden geest. Er is geen werkelijk
'zijn' buiten het `bewustzijn'. Zijn is waargenomen worden —
esse est percipi.
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BERKELEY ontkent dus niet de werkelijkheid der dingen
als zoodanig, maar wel het bestaan daarvan buiten het geestelijke. Er bestaat geen stoffelijke buitenwereld, slechts
het geestelijke bestaat, d. i. de wereld bestaat uit geesten of
denkende wezens, begaafd met voorstelling en wil. De voorstellingen worden in onze geesten opgewekt door een boven
ons verheven geest, d. i. door God. De ideeen of voorstellingen (ideas) zijn in God als oerbeelden (archetypen) en
komen in ons te voorschijn als afbeeldsels (ectypen). Keert
BERKELEY met deze laatste principes terug tot het NeoPlatonisme van den ouden tijd, eenigszins gewijzigd in den
geest van MALEBRANCHE,
met zijne associatie-leer der
voorstellingen behoort hij, als leerling van LOCKE, geheel
tot den nieuweren tijd. Waar hij in de natuurwetten de
regelmaat erkent, waarin de ideeen gedacht worden volgens
de wetten der ideeen-associatie, staat hij als subjectief idealist
dicht bij HUME met diens positief idealisme, hetwelk wij reader
zullen beschouwen, en tevens dicht bij de psychologie van
onzen tijd ; waarover intusschen het laatste woord nog
geenszins is gesproken.
-

David Hume werd den 26sten April 171 I te Edinburgh
geboren uit Schotsche ouders. Zijn vader stamde of van
Lord Home of Hume van Douglas, die in de Fransche oorlogen onder Hendrik V en VI meevocht en in den slag bij
Verneuil sneuvelde. Zijn vader Joseph Hume (of Home) had
een eenvoudig landgoed, Ninewells genaamd naar een beek
die in de nabijheid der woonstede ontspringt, en gelegen in
Berwickshire, dicht bij de Engelsche grens. Toen zijn vader
stierf was David nog een kind en werd de zorg voor zijne
opvoeding en die van een ouderen broeder en eene zuster
overgelaten aan de moeder, door onzen wijsgeer in zijne
levensgeschiedenis (My own Life) 1) zelf beschreven als „eene
1 ) Bij uitzondering eene korte biografie, in de uitgave zijner „Essays
Moral, Political, and Literary" van Green en Grose (Londen, Longmans,
Green and Co., 1875), welke hier voortdurend geciteerd zal worden, nog
geen 9 blz. beslaande.
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vrouw van bijzondere verdienste" die, „hoewel jong en mooi
zich geheel wijdde aan hare taak" (Ess. I. i.). Een ander
beschrijft hare beeltenis als liefelijk, uitdrukkingsvol en geestelijk scherpzinnig en daar zij hetzelfde gestel moet hebben
gehad als David, is het waarschijnlijk, dat vooral de van
zijne moeder geerfde aanleg van veel beteekenis moet worden
geacht voor zijne toekomstige grootheid als denker.
Het schijnt dat DAVID HUME voor zijne geestelijke ontwikkeling weinig te danken had aan school en universiteit.
Hij doorliep de gewone cursussen met gunstigen uitslag,
legde zich evenwel bovendien reeds zeer vroeg hartstochtelijk
toe op de algemeene letterkunde, „een hartstocht die (zijn)
leven beheerschte en de groote bron van (zijn) geluk"
(Ib.) werd. Op zijn Ile jaar (1713) kwam hij in de Grieksche klasse der Edinburghsche universiteit, welke studie hij
evenwel, zonder ,een graad behaald te hebben, onderbrak.
In 1727 is hij weer te Ninewells, waar hij zich overgeeft aan
zijn hartstocht voor de letterkunde. Om zijn studiezin, zijn
kalmte en vlijt, meende zijne familie toen in de rechterlijke
loopbaan een toekomst voor hem te zien doch hij had een
onoverkomelijken tegenzin in alles, behalve in „wijsbegeerte
en algemeene kennis". „Hij kon er niet aan denken op
andere wijze (zijn) geluk in de wereld te zoeken dan als
geleerde en wijsgeer" (scholar and philosopher), schrijft hij
over dit tijdperk in een brief van 1734. Op dit gedeelte
van zijn leven slaat stellig in „My own Life" de zinsnede,
dat „terwijl (zijne familie) in den waan was, dat hij blokte
in Voet en Vinnius, — Cicero en Virgilius de schrijvers
waren, die hij heimelijk verslond" (Ib. I. 2).
En in een brief van 4 Juli 1727, korten tijd na zijn i7den
verjaardag aan zijn vriend MICHAEL RAMSAY geschreven,
en die hoofdzakelijk over literatuur handelt, naar aanleiding
van boeken, die hij van zijn vriend ontvangen had, vertelt hij,
dat hij afwisselend „nu eens een wijsgeer, dan eens een dichter"
las (lb. I. 16), en verder, dat zijn „zielsrust nog niet voldoende
door wijsbegeerte is verzekerd om de slagen van het lot te
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weerstaan", daar „deze grootheid en verhevenheid der ziel
alleen gevonden wordt in studie en contemplatie, welke alleen
ons kunnen leeren neer te zien op menschelijke (lot)gevallen".
„Gij moet mij veroorloven zoo te spreken als een philosoof:
dit is een onderwerp waar ik veel over nadenk en waar ik
dagen lang over zou kunnen praten" (Ess. I. 17).
Daar hij evenwel te weinig fortuin bezat om zich geheel
naar eigen wil en welbehagen aan de vrije wetenschap te
kunnen wijden, moest hij, na ongeveer zes jaar te Ninewells
aan zijn hartstocht voor theoretische bespiegeling toegegeven
te hebben, treden in het practische leven. Door zijn vurigen
ijver had zijne gezondheid zelfs schade geleden, zoodat hij
ook reeds daardoor genoodzaakt was van levenswijze te veranderen. In 1734 vertrok hij dan, met aanbevelingen aan
een voornaam koopman, naar Bristol, waar hij voornemens was
om zich zoo toe te leggen op zijn nieuw beroep, dat hij zijn
vroeger leven zou vergeten. Doch deze gedwongen overgang
van de eene naar de andere levenspool bleek eene verkrachting
zijner ware natuur te zijn. Na eenige maanden werd het hem
duidelijk dat deze werkzaamheid hem nooit zou voldoen.
In 1736 vertrok hij naar Frankrijk, op weg naar Reyms,
waar hij ook eenigen tijd verbleef. Drie „zeer aangename
jaren" bracht hij in het buitenland door, zoo vertelt hij in
zijne auto-biografie, den meesten tijd te La Fleche waar
DESCARTES zijn eerste opleiding had ontvangen — gedurende
welken tijd hij dikwijls met de Jezuiten dier beroemde school
redeneerde. Daar „stelde ik mijne Verhandeling over de
Menschelijke Natuur (Treatise of Human Nature) samen",
schrijft hij in ,My own Life" (lb. 2); evenwel blijkt uit een
brief aan CHEYNE, dat hij de bouwstoffen voor dat werk reeds
aan 't verzamelen was enkele jaren voor hij Schotland verliet.
In 1737 ging hij naar Londen en in 1739 en 1740 gaf
') Zie DESCARTES in deze uitgave, p. 7-9 (47-49).

) Aan Gilbert Elliot van Milto : „Planned before I was one-andtwenty, and composed before twenty-five".
2
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hij zijne ,,Treatise" uit, waarna hij terugkeerde naar zijne
moeder en naar zijn ouderen broeder, die nog op Ninewells
woonden.
De „Treatise" had DAVID HUME dus eigenlijk reeds, blijkens
een brief van 1751 1), vO6r zijn 2Iste jaar ontworpen. Het
spreekt vanzelf, dat een philosophisch werk, zoo vroeg ontworpen en in druk verschenen v6Or de schrijver 25 jaar oud
was, den lateren wijsgeer zelf niet meer geheel zou voldoen.
Blijkens bovengenoemden brief van 1751 heeft hij van zijn
haast zeer veel spijt gehad. Toch was het een belangrijk
werk, waaruit een groote belofte sprak. Hij vond dat „de
moreele philosophie, ons door de oudheid overgeleverd, aan
hetzelfde gebrek Teed als waarmee de natuurphilosophie behept was, n.l. geheel hypothetisch te zijn, en meer van uitvinding (invention) dan van ondervinding (experience) afhankelijk was : iedereen ging met zijne verbeelding te rade bij het
opbouwen van schema's van deugd en geluk, zonder te letten
op de menschelijke natuur, waarop elk zedelijk besluit moet gegrond zijn", aldus de jeugdige wijsgeer in eeu brief aan CHEYNE,
gedurende zijn verblijf te Londen, vciszir hij naar Bristol ging. Het
is merkwaardig, dat wij hier reeds den sleutel hebben tot de
,,Treatise", — zelfs tot de wijsbegeerte van zijn geheele
leven. Die latere wijsbegeerte is in hoofdzaak de verbeterde
uitgave van zijn eerste werk, dat hij om de gebreken, welke
te wijten waren aan zijn jeugd en onervarenheid, later niet
heeft willen erkennen. Het was het werk van een, hoewel
onrijpen, desniettemin toch genialen geest en als zoodanig
een der merkwaardigste boeken die ooit zijn geschreven. 2
Op voorspraak van HUTCHESON, den beroemden Professor
in 'Moral Philosophic' aan de universiteit te Glasgow, had
)

Volgens „My own Life" : „in the end of 1738". Deel I en II verschenen in Januari 1739 en deel III kwam uit in 1740. Zie blz. 1I (243).
Vgl. HUXLEY'S „Hume" p. 9: „Met het oog op de jeugd van den
schrijver is het „probably the most remarkable philosophical work, both
intrinsically and in its effects upon the course of thought, that has
ever been written".
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in 1749 een copie zijner „Treatise" gezonden aan ADAM
den toen pas ri-jarigen student —, eene onderscheiding die getuigde voor de intellectueele vroegrijpheid
van den lateren beroemden staathuishoudkundige. Merkwaardig is dit feit vooral, omdat het de aanleiding werd tot
eene levenslange vriendschap tusschen HUME en SMITH.
Het werk verscheen in drie deelen, het eerste en tweede
in 1739, het derde in 1740. Het Ie handelt „Over het Verstand" (Of the Understanding), het He „Over de Hartstochten"
(Of the Passions) en het Hie „Over de Zeden" (On Morals).
- HUME was over het geringe succes, dat zijn werk eerst
te beurt viel, zeer mistroostig, al overdrijft hij erg, als hij
in zijn levensschets meedeelt, dat „nooit een letterkundige
poging ongelukkiger was dan (zijne) Verhandeling over de
Menschelijke Natuur", en dat het „doodgeboren van de pens
viel" (Ess. I. 2) 1). Daar hij evenwel, zooals hij zelf verklaart,
„van een blijmoedig, sanguinisch, temperament" was, kwam
hij zeer spoedig deze teleurstelling te boven, terwiji hij „zijne
studies", gedurende zijn verblijf in het landelijke, „met kracht
voortzette", en o. m. „(zijne) kennis van de Grieksche taal,
die hij in zijn jeugd te zeer had verwaarloosd, aanvulde".
Hij legde zich verder vooral toe op staat- en geschiedkundige
studies.
Gedurende dat verblijf op het land, wonende bij zijn
moeder en broeder op Ninewells, gaf hij zijne „Essays" uit,
het Ie deel in 1741, het He deel in 1742. Met deze ethische
en politiek-historische beschouwingen, die meer binnen de
aandacht van een grooterea lezerskring vielen, was hij voorspoediger dan met de zuiver wijsgeerige. Spoedig bleken
nieuwe uitgaven dezer werken noodig te zijn. Het succes
dezer „Essays Moral en Political" bracht hem er enkele jaren
later (1748) toe om door een verbeterde uitgave zijner wijsgeerige eersteling (Treatise of Human Nature) te trachten de
HUME

SMITH

-

') Vgl. Burton's „Life of David Hume" I. Yo9. In de „History of the
Works of the Learned" van Nov. en Dec. 1739 werd Hume's eerste werk
uitvoerig en met veel waardeering besproken.
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belangstelling te erlangen, waarop hij ook als zuiver philosoof
meende recht te hebben. Hij was altijd van meening geweest,
dat het geringe succes der „Teatrise" te wijten was „meer
aan den vorm dan aan de stof" (Ess. I. 3). Daarom liet hij het
eerste deel van dat werk opnieuw in een verbeterden vorm
verschijnen onder den titel : „Philosophical Essays concerning
Human Understanding". In het eerst hadden ook deze studies
over het menschelijk verstand, de critische psychologie,
waarop onze nieuwste zielkunde nog steunt, weinig succes ;
doch weldra begon de belangstelling te vermeerderen, zoodat
in 1751 eene nieuwe uitgave, met toevoegingen en verbeteringen, noodig zou blijken. Intusschen hadden zijn vrienden
getracht HUME in 1744 aan de universiteit te Edinburgh de
leerstoel voor Ethica en Philosophie te bezorgen ; doch, zooals
hij aan zijn vriend WILLIAM MURE schreef, „de beschuldiging
van ketterij, deisme, scepticisme, atheisme etc., etc., etc.
werd tegen hem ingebracht". En het betwijfelend of hij wel
een goed 'presbyteriaansch leermeester' voor de ‘presbyteriaansche jeugd' zou worden, liet het stedelijk bestuur, niet
door den grooten wijsgeer, doch zooals HUxLEY zegt, de
philosophische leerstoel bekleeden „door een veilig niemand" 1).
Daarna was HUME in 1745 voor ongeveer een jaar als
geestelijk leider opgetreden van den jongen Markies van
ANNANDALE, waarna hij eene uitnoodiging van generaal ST.
CLAIR aannam om hem als secretaris bij te staan gedurende
eene expeditie, welke tegen Canada gericht was, doch eindigde
met eene actie tegen Frankrijk. In 1747 ontving hij van
generaal ST. CLAIR het voorstel hem als gezantschapssecretaris
te vergezellen naar de hoven van Weenen en Turijn. Hij
droeg, als aide-de-camp van den generaal aan die hoven
geIntroduceerd, het officiersuniform. Twee jaren bracht hij
zoo in aangename levensomstandigheden door, terwijl hij ook
in finantieel opzicht aanmerkelijk vooruitging, — althans in
zijn eigen oogen, want, zoo vertelt hij, zijne vrienden „waren
„Englisch Men of Letters". Edited bij John Morley. „Hume" bij
1
Prof. Huxley, p. 27. Ook in onzen tijd gebeurt zooiets nog al te dikwijls.
)
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geneigd er om te glimlachen", als hij op „zijn fortuin" wees :
hij had een vermogen gespaard van „ongeveer duizend pond"
(± f 12000) (lb. 3).
Deze twee jaren vormden de eenige onderbreking zijner
studies. Nog voor zijn vertrek naar Italie was de Verhandeling
over het Menschelijk Verstand verschenen (April 1748).
Toen hij na die twee jaar terugkeerde, trof het hem, dat,
terwij1 zijn werk met weinig belangstelling was ontvangen, men in Engeland over een werk van veel geringer
beteekenis in zekere opwinding verkeerde. Eene nieuwe uitgave zijner moreele en politieke Essays viel weinig beter
ontvangst ten deel. De tegenslag maakte echter weinig indruk
op hem. Hij woonde twee jaar bij zijn broeder in het landelijke ; zijne moeder was intusschen gestorven. Daar stelde hij
het tweede deel zijner Essays samen, die hij „Political Discourses" (1752) noemde, en eveneens zijn „Onderzoek betreffende de Beginselen der Zeden", welk werk, in 1751 verscheen,
het in een verbeterden stijl herschapen derde deel van zijne
ongelukkige „Treatise" vormt. Van nu of evenwel komt er
een gelukkige wending in zijn schrijversloopbaan. De belangstelling in zijn werken begint te stijgen ; ze vormen het
onderwerp van twistgeschrijf en er ontstaat een levendige strijd
om zijne beginselen. Iedere tegenstander roept als 't ware
een voorstander der leer op ; doch zelf antwoordt de wijsgeer
op geen enkele uitdaging. Reeds van nature geneigd den
goeden kant van alle dingen te zien, was vooral dit succes
voor hem eene aanmoediging om zijn werk krachtig voort
te zetten.
In 1751 vestigde hij zich te Edinburgh, waar in datzeifde
jaar zijn bovengenoemde „Inquiry concerning the Principles
of Morals" en een jaar later zijne „Political Discourses" verschenen ; het tweede is het eenige werk van HuME, dat bij
de eerste uitgave dadelijk veel succes had ; merkwaardigerwijze kwam het eerste, dat de schrijver zelf in historisch,
philosophisch en literair opzicht onvergelijkelijk het beste
vond van al zijne geschriften, onopgemerkt in de wereld.
24 5

'4
Nadat HUME in 1752 door de faculteit der advocaten tot
hun bibliothecaris benoemd was en hij de beschikking kreeg
over een groote bibliotheek, vatte hij het plan op een omvangrijke geschiedenis van Engeland te schrijven. Hoewel
de 'wijsgeer' zich geenszins verloochenen zou was zijne zuiver
wijsgeerige werkzaamheid de laatste jaren geleidelijk overgegaan in eene meer historische. De gezandschapsreis in 't
bijzonder had zijn historischen zin aangewakkerd. Van een
zuiver theoretische philosophie, die reeds als psychologie
zeer dicht bij het werkelijke leven stond, was hij over zijne
ethische en politieke studies heen, gaandeweg gekomen tot
de studie der historische werkelijkheid, waarin hij als 't ware
in den wereldstrijd den geestelijken strijd der ideeen, der
ethische en politieke principes, weerspiegeld zag. Vol hoop
voor het slagen van zijn groot plan toog hij aan den arbeid.
Hij wilde de eerste geschiedschrijver zijn, die, in wijsgeerige gelijkmoedigheid voor allerlei partijschappen, alleen
de waarheid zou boeken, zonder omzien naar „de macht van
't oogenblik, belang en gezag, of volksvooroordeelen" (Ess.
I. 4). In 1754 verscheen het eerste deel zijner „Geschiedenis van Engeland na de Troonsbestijging der Stuarts", doch
in plaats van de toejuiching, die hij had gehoopt te zullen
verwerven voor zijn onpartijdig oordeel, haalde hij zich het
ongenoegen van alle partijen op den hals : Engelschman,
Schot en Ier, Whig en Tory, clericaal en sectaris, vrijdenker
en rechtzinnige, patriot en hoveling, zij vereenigden zich in
hun woede tegen den man, die den moed had getoond in
edelmoedigheid een traan te laten om het lot van Karel
en den graaf van Strafford. Doch HUME volhardde in zijne
wijsgeerige gelijkmoedigheid bij zijn pogen om de onpartijdige
waarheid te doen zegevieren. Het tweede deel, dat in 1756
verscheen, het tijdperk beschouwende van den dood van
Karel I tot de Revolutie, werd weinig gunstiger ontvangen.
In 1759 verscheen zijne Geschiedenis van het Huis van Tudor,
die bijna evenveel getier der partijdigen uitlokte als die der
beide eerste Stuarts. Doch zijn arbeid gestadig voortzettend
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met de rustige denkkracht en het gelijkmoedige bewustzijn
van een wereldwijze, dwong hij zijne lezers geleidelijk tot de
erkenning van de grootheid van zijn werk.
Zijne philosophische werken deelden meer en meer in deze
algemeene belangstelling. In 1757 gaf hij nog eene „Natuurlijke Geschiedenis van den Godsdienst" uit, waarin duidelijk
zijn religieus scepticisme aan den dag kwam, welke verhandeling tegelijk verscheen met drie kleinere beschouwingen, n.1.
„Over de Hartstochten", „Over het Treurspel" en „Over
den Maatstaf van den Smaak" 1 ), welke toegevoegd behooren
te worden aan zijn critisch-psychologisch hoofdwerk.
Tegen zijn vijftigste levensjaar genoot DAVID HUME de
erkenning van zijn grootheid als wijsgeer en geschiedschrijver.
Hij had zich door gestadigen arbeid opgewerkt tot een
hoogte van oordeel van waaruit hij verder met gerustheid
den loop der wereidgebeurtenissen kon afwachten. Ook in
maatschappelijk opzicht was hij volmaakt onafhankelijk geworden, terwijl de inkomsten van zijn werk hem rijkelijker
toevloeiden. Hij dacht er aan zich in het Schotsche vaderland terug te trekken. In zijne autobiographie — op 65-jarigen
leeftijd geschreven (1776), aan den vooravond van zijn dood,
dien hij, ziek van lichaam, maar nog gezond van geest zijnde,
met wijsgeerige gelijkmoedigheid afwachtte vermeldt hij,
dat hij, op sojarigen leeftijd, dat hoogtepunt bereikt hebbende door eigen kracht, „er aan dacht het overige van zijn
leven op deze philosophische wijze door te brengen". Toen
de Hertog van HERTFORD hem evenwel in 1763 op zeer
gunstige voorwaarde uitnoodigde, hem in zijn gezantschap
te Parijs bij te staan, meende HUME, na eene aanvankelijke
weigering, aan diens herhaald verzoek te moeten voldoen.
Hij had later alle reden zich gelukkig te achten over de
connexie met den graaf en later met diens broeder, generaal
CONWAY. Ook het Parijsche leven, waarvoor hij eerst met
') Four Dissertations : I. The Natural History of Religion, II. Of the
Passions, III. Of Tragedy, IV. Of the Standard of Taste, bij David Hume
Esq. London. A. Millar. MDCCCLVII.
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het oog op zijn leeftijd en gestel beducht was geweest,
beviel hem buitengewoon, toen hij er, op zijn wijze, genoot van
de verfijning der levensvormen en voldoening vond in den omgang met meer fijngevoelige en kundige mannen als op eenige
andere plaats der wereld. Toen Lord HERTFORD in 1765
tot Lord Lieutenant van Ierland was benoemd, werd HUME
tijdelijk, tot de komst van den Hertog van RICHMOND, te
Parijs met de regeling der zaken belast (charge d'affaires).
HumE's verblijf in Frankrijk werd vooral veraangenaamd
door de buitengewone belangstelling zoowel voor zijn persoon
als voor zijn werken. Hij genoot er een veel grooter roem
dan in zijn vaderland. Vele zijner werken waren in het
Fransch vertaald ; hij hield briefwisseling met MONTESQUIEU
en HELVETIUS en had omgang met ROUSSEAU. Deze omgang
eindigde later, in Engeland, wel is waar in een twist, waarin
de Franschman de slechte rol speelde, doch HumE's Parijsch
leven was een aaneenschakeling van genoegens. In de groote
wereld van Parijs en Frankrijk, als beroemdheid gevierd te
worden, waar men hem gaarne zag verschijnen, niet alleen om
zijn vermaarde werken, maar ook om zijn persoon vol natuurlijke
blijmoedigheid en gullen humor, moest den wijsgeer wel buitengewoon verheugen, die in zijn vaderland nog geenszins werd
gederd naar de mate zijner groote verdiensten. Geen wonder,
dat hij er zelfs aan gedacht heeft in Parijs te blijven.
Begin 1766 besloot hij evenwel Parijs te verlaten ; hij
keerde den zomer daarop naar Edinburgh terug met hetzelfde
plan van eertijds, om zich terug te trekken in een philosophische wijkplaats. In 1767 werd hij echter weer aangezocht
voor een secretariaat bij generaal CONWAY, hetgeen hij uit
dankbaarheid voor Lord HERTFORD en uit persoonlijke
achting voor CONWAY niet wilde weigeren. In 1769 keerde
hij naar Edinburgh terug, zich nog verheugende in een goede
gezondheid en het grooter worden van zijn roem, hopende
nog een lang leven voor zich te hebben. In de lente
van 1775 begon hij evenwel aan een ingewandsziekte te
lijden, welke hem eerst niet verontrustte, doch zich hoe langer
248

17

hoe ernstiger liet aanzien, zoodat de wijsgeer, die zijn auto-.
biographic dateerde op den 18 April 1776, toen zelf de ongeneeslijkheid er van besefte ; hij rekende zelfs op een
spoedig einde (Ess. I. 7).
Zoowel uit het slot van „My own Life" als uit een brief
van ADAM SMITH aan WILLIAM STRAHAN van 9 November
1776 weten we, dat de 65-jarige wijsgeer met een waarlijk
philosophische gelijkmoedigheid het einde van zijn welbesteed
leven afwachtte. Wij vernemen van ADAM SMITH nog, dat
HUME einde April naar Londen vertrok. Daarna begaf
hij zich naar Bath om daar het bronwater te gebruiken,
waardoor hij zich tijdelijk wat beter gevoelde, tot de ziektesymptomen met hun gewone hevigheid terugkwamen. Naar
Edinburg teruggekeerd, hield hij, hoewel dagelijks lichamelijk zwakker wordend, terwijl hij geestelijk nog krachtig was,
zich bezig met de correctie zijner werken en met lezen, en
sprak hij met zijne vrienden met een „blijmoedigheid" (cheerfulness), waarover men zich verwonderde, dewijl men, zooals
ADAM SMITH schrijft, zich niet begrijpen kon, dat de wijsgeer met zulk eene „volmaakte" „inschikkelijkheid (complacency) en gelatenheid (resignation)" (Ib. to) den dood kon
voelen naderen. Hij zeide tot zijn vriend, dat hij zoo „tevreden" was, dewijl hij, „toen hij enkele dagen te voren
LUCIANUS' Dialogen over den Dood gelezen had, hij tusschen
al de verontschuldigingen, die aan Charon werden voorgelegd om maar niet zoo dadelijk in zijn boot te stappen,
geen enkel kon vinden, hetwelk op hem van toepassing zou
zijn". „Ik kan mij niet goed voorstellen wat voor reden ik
zou kunnen hebben om wat uitstel te erlangen" (Ib. 1 I). Hij
vermaakte zich daarna met het verzinnen van allerlei „geestige
uitvluchten", die hij zich voorstelde aan Charon te opperen,
en met de „norsche antwoorden" die deze, „in overeenstemming met zijn karakter", daarop zou geven. Hij zou hem
willen zeggen : ,,goede Charon, ik heb voor een nieuwe uitgave correcties in mijn werken aangebracht ; gun mij nu
wat tijd om te zien hoe het publiek die veranderingen ont249
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vangt. „Doch Charon zou antwoorden Als gij de uitwerking
daarvan gezien hebt, zoudt gij er voor zijn nieuwe veranderingen te maken. Er zal geen einde zijn aan zulke verontschuldigingen. Kom waarde vriend, wees zoo goed en stap
de boot in. Doch dan zou de wijsgeer willen aandringen :
Heb wat geduld, goede Charon ik heb getracht de oogen
van het publiek te openen als ik nog enkele jaren langer
leef, zou ik de voldoening hebben den val te zien van de
heerschende stelsels van bijgeloof. Doch dan zou Charon
alle gemoedelijkheid en welvoegelijkheid verliezen : Gij leuteraar en schelm, dat zal nog in geen honderden van jaren
gelukken. Verbeeldt gij u dat ik u zoo lang uitstel zou
geven". (1b. II).
Waar ADAM SMITH het de moeite waard vond dit speelsche
woord, waar wel eenigen diepen zin in schuilt, van den
stervenden wijsgeer te boeken, daar halen ook wij dat woord
aan om een inzicht te geven in HUME'S gemoed en karakter, waarop hij zelf, blijkens het slot van „My own Life",
zulk een juisten blik had, vrij van alle zelfverblinding en
tevens van alle vaische bescheidenheid. 1k „ben" of beter
„was" dat vindt hij meer in den stijl zijner levensschets —
„een man van zachten aard, van beheerschte stemmingen, van
een open, gezellig en blij gemoed, geneigd tot gehechtheid, doch
weinig vatbaar voor vijandschap, en van groote gematigdheid in al mijn hartstochten. Zelfs mijn liefde voor letterkundigen roem, mijn overheerschende hartstocht, heeft niettegenstaande mijne talrijke teleurstellingen nooit mijn gemoed
verbitterd ." (1b. 8).
Dit is genoeg om te weten hoe de wijsgeer zichzelf beschouwde. Den wijsgeerigen zin van het „Ken Uzelven" heeft
hij, in de engere beteekenis van persoonlijke zelfkennis, op
zichzelf toegepast, hij de groote psycholoog, die de kennis
van het zieleleven en de psychologisch-critische theorie der
kennis uit de zuivere ervaring afleidde, vrij van alle vooroordeel. Hij kende zichzelf zoo goed, korten tijd voor zijn
dood, dat hij niet ontkennen wilde, dat er eenige ijdelheid
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blijkt uit deze oratie over zichzelf (Vgl. Ess. I. 8). Evenwel,
hij schilderde zichzelf zeer onvolledig, ook in de bladzij die
op het boven aangehaalde volgt. Doch, hoe uitvoerig hij
zich ook zou hebben kunnen schilderen, zichzelf zoo roemen
als zijn vrienden het hem deden, zou hii toch niet kunnen.
En verder is er in zijn schets niet meer ijdelheid dan in een
der vele zelfportretten b.v. van Rembrandt. Waarom ook
zou een schrijver zichzelf niet mogen schilderen met woorden?
— Men kan antwoorden : omdat het niet noodig is, dewijl
hij zich reeds uitbeeldde in al zijne werken, en verder, omdat zijn vrienden hem beter kunnen teekenen, daar zij hem
ook mogen roemen. Toen ADAM SMITH het bericht van
Humes dood (25 Augustus 1776) ontvangen had, schreef hij :
„Z60.- stierf onze meest uitmuntende en onvergetelijke vriend,
over wiens wijsgeerige meeningen men, zonder twijfel, verschillend zal oordeelen, daar ieder ze zal goed- of afkeuren
naar gelang ze met zijne eigene al of niet overeenstemmen;
over zijn karakter of gedrag kan evenwel nauwelijks verschil van meening zijn. Zijn gemoed, inderdaad, scheen in
gelukkiger evenwicht te rijn, als ik zulk eene uitdrukking
mag gebruiken, dan wellicht dat van eenig ander mensch
dien ik ooit gekend heb. Zijne voortdurende blijgeestigheid
kwam echt voort uit zijne goede natuur en zijn goed humeur,
beheerscht door fijngevoeligheid en ingetogenheid, vrij zelfs
van het minste zweempje van kwaadaardigheid, zoo dikwijls
de onaangename bron van hetgeen bij andere menschen
geestigheid genoemd wordt. Het was nooit de bedoeling
van zijn scherts om te kwellen, en daarom miste zij, wel
verre van te beleedigen, nooit te vermaken en te behagen,
zelfs dengenen, die er het voorwerp van waren. . Die blijmoedigheid, zoo aangenaam in den omgang, doch welke zoo
dikwijls vergezeld gaat van beuzelachtige en oppervlakkige
eigenschappen, ging bij hem gepaard met de grootste geschiktheid, de uitgebreidste kennis, de diepste doordachtheid
en in velerlei opzichten het meest omvattende begrip. Over
't algemeen heb ik hem altijd, zoowel gedurende zijn levens251
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tijd als sinds zijn dood, beschouwd als z66 nabij te komen
aan de voorstelling van een volmaakt wijs en deugdzaam
mensch als bij mogelijkheid de menschelijke natuur het maar
veroorlooft" (Ess. I. 13, 14).
Wij weten uit zijne eigene levensbeschrijving, hoe DAVID
HUME reeds zeer vroeg bezield was door liefde voor de
letterkunde, eerst voor de schoone letteren, daarna hoe
langer hoe meer voor de wijsgeerige. Hij verdiepte zich
vooral in de werken van LOCKE en BERKELEY. De door hen
gestelde vragen, die als 't ware de door hen overgeleverde
wijsbegeerte nog aan alle denkende menschen van HumE's tijd
stelde, omdat ook zij er nog niet het volkomen juiste antwoord
op hadden gegeven, lieten hem niet met rust. Hoe ontstaan
de voorstellingen ? Welke is de zelfstandige werkzaamheid
des verstands ? Is er zekerheid van wijsgeerige kennis of
waarheid ? Of is er slechts waarschijnlijkheid te verkrijgen ten
aanzien der algemeene principes en ideeen ? Bestaat er een
noodzakelijk verband tusschen begrippen ? Is er vrijheid of
bestaat er slechts noodzakelijkheid ? Hebben de dieren verstand of eenig redelijk vermogen ? Zijn er wonderen? Bestaat
er een hiernamaals ? Deze en dergelijke vraagstukken
hielden den jongen denker reeds als student aan de Edinburgsche universiteit bezig, gelijk ook later de groote
wijsgeer ze niet zou loslaten, voor hij er het in waarheid
bevredigende antwoord op had gegeven. Wij zullen nader
beoordeelen in hoeverre het antwoord dat het antwoord
was dat de toenmalige wijsbegeerte, in HUME tot de zuiverste
zelfbezinning gekomen, in 't algemeen gaf juist is, om
daarna te overdenken of het, beschouwd in het licht onzer
hedendaagsche wijsheid, ook ons nog vermag te bevredigen.
In zijn philosopheeren gaat DAVID HUME, gelijk wij reeds
opmerkten, uit van het empirisch sensualisme van JOHN
LOCKE, men mag wel zeggen de philosophic van het Britsche
yolk, althans van zijne wetenschap, de grondslag verder onzer
tegenwoordige schoolsche psychologie. Er is niets in den geest,
wat niet in de zinnen ontstaan is, — het oude beginsel :
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nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, werd
nergens zoo nauwkeurig uitgewerkt als in de school der
Engelsch-Schotsche wijsbegeerte sedert BACO VAN VERULAM.
Merkwaardig is daarbij de toeleg van bijna alle denkers uit
die school om zich steeds te beroepen op het algemeene
'gezonde verstand', welke neiging, in verband met het
dikwijls weinig diepzinnige, soms zelfs oppervlakkige, blijven
kleven aan de zintuigelijke ondervinding, dan aan de bij
uitstek diepzinnige Duitsche wijsbegeerte aanleiding geeft
smalend te gewagen van „das gauze Baconische Geschlecht"
van Britsche philosophen.
Ook HUME vindt het noodig „opnieuw beroep te doen op
het algemeene gezonde verstand", de „common sense" (Ess.
II. 5) Hij, die nochtans de diepzinnigste denker is uit de
Britsche school, en voor een der belangrijkste begrippengroepen, waarover alle vroegere denkers min of meer onachtzaam waren heengegleden, is blijven staan om, zooals wij
nader zullen zien, ze nauwkeurig te onderzoeken, blijkt
eenigszins huiverig voor bovenzinnelijke redeneeringen, uit
vrees om te verdwalen 2). Hij beroept zich op de „natuurlijke
gevoelens van den geest", om „terug te kunnen keeren tot
het rechte pad en zich te verzekeren tegen alle gevaarlijke
waan" (Ib.). Wij zullen nochtans, HUME volgend, zien hoe ver
hij zich boven den algemeenen zin en de eenvoudige ervaring
wist te verheffen in den zuiveren spheer des denkens.
Zelf verdedigt hij toch ook weer dat soort van „metaphysica", dat bestaat uit „diepzinnige redeneeringen", al vindt
1) Essays, moral. political, and literary, deel II, pag. 5. Ed. Green and
Grose. 1875.
2) Merkwaardig is zijne vergissing te dezer plaatse in de voorspelling
,dat Addis o n"
(1672 —1719) — „met genoegen zal gelezen worden,
wanneer LOCKE geheel zal vergeten zijn" (Ess. IL 5). Waarheid is dat
de geschriften van Addison door niemand meer gelezen worden, terwijl
de wijsbegeerte van LOCKE met genoegen, zij het ook wel met moeite,
maar ook met veel geestelijk voordeel nog steeds gelezen worden. In
een foot vrijwaart hij zich van de verdenking, dat hij LOCKE zou geringschatten. „Mr. LOCKE was in werkelijkheid een groot philosoof".
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hij het voor den wijsgeer niet onvoegzaam „rekening te
houden met het algemeene gevoelen", dat „gemakkelijke
wijsbegeerte verkiest boven de abstracte of diepe, zonder op
deze laatste eenige blaam te werpen of haar te veroordeelen"
(Ess. II. 6).
Hij wil terecht eene philosophie, die het geheele leven,
die de samenleving in alle deelen, doordringt. Zij moet alien
brengen „tot verdere volkomenheid", om daarbij alter streven
„meer dienstbaar te maken aan de belangen der gemeenschap".
„En hoewel een philosoof", zoo zegt HUME, wiens leven en
werken zelf het toonbeeld zullen vormen van wat hij hier
bedoelt, „moge leven ver van" hetgeen „business" heet, — „de
genius der philosophie moet, zoo zij bij velen zorgvuldig
aangekweekt wordt, geleidelijk de geheele maatschappij doordringen en een zelfde nauwgezetheid in ieder beroep verleenen" (Ess. II. 7). In zijn onderzoek van de verschillende
menschelijke deugden en gebreken komt hij tot het resultaat,
dat „persoonlijke verdienste" bestaat „in het bezit van geestelijke eigenschappen, nuttig of aangenaam voor den persoon
zelf of voor anderen" (Ib. 245, vgl. 265). In deze verhandeling over de principes der zeden, het „verlangen naar
roem" besprekend, verklaart HUME, die het weten kan, omdat
hem zelf dat verlangen in hoogen graad eigen was, dat het
de zedelijke vermogens aanwakkert. „Door ons voortdurend
en ernstig pogen naar een karakter, een naam, een reputatie
in de wereld, herzien wij dikwijls eigen houding en gedrag,
en letten wij er op hoe wij verschijnen voor het oog van
hen, die ons naderen en beschouwen. Deze gestadige gewoonte ons zelf als 't ware in gedachten te beoordeelen,
houdt alle gevoel voor 't goede en slechte levendig, en geeft
aan edele naturen een zekere achting voor zichzelf zoowel
als voor anderen, hetgeen de zekerste bewaking voor iedere
deugd is. De dierlijke gewoonten en genoegens dalen allengs
in waarde en de geest vervolmaakt zich in alles wat een
redelijk wezen schooner maakt" (Ib. 251).
Voor hemzelf gold ook zijn woord, dat „het aangenaamste
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en veiligste levenspad leidt door de lanen der wetenschap
en der algemeene kennis" (lb.). Al ontmoet hij hinderpalen op
zijn weg of opent zich eenig ander uitzicht, hij vervolge zijn
weg en zal geeerd worden als een „weldoener der menschheid" (Ess. II. 8).
Daarom gaat het ook hem wel, die aandacht wijdt aan de
philosophic, ook al is zij soms moeilijk en duister. „Het
duistere is inderdaad lastig voor den geest zoowel als voor
het oog ; doch het duistere tot klaarheid te brengen, door
welke werkzaamheid ook, moet noodwendig heerlijk en
vreugdvol zijn". Hij heeft met zijn onderzoek, niettegenstaande de afgetrokkenheid, die soms de bespiegelingen
eigen is, getracht licht te werpen op onderwerpen, wier
onzekerheid eertijds den wijze afschrikte, terwijl zij den
onwetende duister bleven. HUME meent „diepzinnig onderzoek met helderheid (te kunnen) vereenigen" (Ib. 8, 12).
In zijn „Onderzoek betreffende het Menschelijk Verstand"
(Enquiry concerning Human Understanding) gaat hij dan,
na eene inleidende beschouwing over de verschillende soorten
van wijsbegeerte, waaruit wij reeds enkele aanhalingen deden,
eerst den „oorsprong der voorstellingen (ideas)" na. Daarna
geeft hij een schets van de verbinding (association) der voorstellingen, om vervolgens de twijfelingen, die bij de ver
standelijke werkzaamheid oprijzen, te onderzoeken en te verklaren, verder in 't kort het begrip der waarschijnlijkheid te
bespreken en dan voornamelijk zijne voile aandacht te wijden
aan de belangrijke begrippengroep der „oorzakelijkheid", der
„noodzakelijkheid" noodzakelijk verband (necessery connection) der dingen en der voorstellingen — en der „vrijheid".
1 ) De „Treatise" wordt ten onrechte nog dikwijls meer geciteerd
dan de „Enquiry", toch de beste vorm waarin HUME'S leer verscheen.
„De schrijver wenscht dat de volgende stukken alleen mogen beschouwd
worden als zijne philosophische - gevoelens en principes te bevatten".
(Ess. II. Advertisement). Deze stukken zijn: de „Enquiry" de verhandelingen over de „Hartstochten" en over de „Zedelijke principes", de
„Natuurlijke Geschiedenis der Religie" en eenige kleinere opstellen.
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Bij het onderzoek omtrent den oorsprong der voorstel
stellingen maakt hij eerst duidelijk, dat de eerste gewaarwording „levendiger" is dan de latere voorstelling of herinnering dier gewaarwording. Als voorbeeld stelt hij een sterk
sprekend geval : ,,iemand die de pijn voelt van buitengewone
hitte" iemand, die zich brandt, zouden wij kortweg kunnen
zeggen kent „het verschil" tusschen deze gewaarwording
en die, welke ontstaat als hij de oorspronkelijke „in zijn
geheugen terugroept of haar weer voor zijne verbeelding
haalt". Dit stelt hij als voorbeeld voor alle oorspronkelijke
gewaarwordingen en haar latere herinneringen of voorstellingen.
De latere hebben nooit de kracht en de levendigheid (force and
vivacity) van de eerste. Zelfs „de levendigste gedachte doet
nog onder voor het zwakste gevoel (Ess. IL i 3). Het spreekt
van zelf, dat HUME met de „gedachte" de voorstelling der
overeenkomstige gewaarwording bedoelt.
„Wanneer wij nadenken over onze ondervonden gevoelens
en hartstochten, is ons geheugen een betrouwbare spiegel,
die hare objecten juist afbeeldt ; maar de kleuren die het
weergeeft zijn zwak en dof, vergeleken bij die waarin onze
oorspronkelijke gewaarwordingen waren bekleed" (Ib.). Daarom
verdeelt HUME „al de gewaarwordingen (perceptions) van
den geest in twee klassen of soorten, die zich onderscheiden
door haar verschillende graden van kracht en levendigheid. De
minder krachtige en levendige worden gewoonlijk genoemd
Gedachten of Voorstellingen (Thoughts or
Ideas)" (Ib). „Voor de andere soort ontbreekt een naam in
onze taal en in de meeste andere" ; zich eenige vrijheid
veroorlovend zal hij ze „I mpressi on s" (Ib. 14) noemen,
waar wij Nederlanders spreken van „I n d r u k k e n". Onder
Inderdaad is de Engelsche taal, voor een groot deel gevormd uit
1
een mengsel van verschillende talen, arm aan oorspronkelijke namen
voor wijsgeerige begrippen, evenals het Fransch. De Nederlandsche taal
is voor de wijsbegeerte de meest geschikte, daar zij het rijkst is aan
oorspronkelijke begripsnamen. Men begrijpt slechts volkomen wat men
in zijn eigen taal zuiver kan zeggen.
)
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„impression" verstaat HUME „al onze meer levendige gewaar
wordingen (perceptions), wanneer wij hooren, zien, voelen„
liefhebben, haten, verlangen of willen". En zoo onderscheidt
hij „impressions" van ,ideas", „welke de minder levendige
gewaarwordingen zijn, waarvan wij ons bewust (conscious) zijn,
als wij ächt slaan op een der bovenvermelde gevoelens
(sensations) of ontroeringen (of gemoedsbewegingen) (movements)" (Ib.) 1 ).
Hoewel het op 't eerste gezicht schijnt, dat de menschelijke gedachten uit zichzelf ontstaan en in „bandelooze vrijheld" verkeeren, zullen wij, zoo zegt HUME verder, „bij
nader onderzoek" zien, dat zij in werkelijkheid zijn „opgesloten binnen zeer nauwe grenzen, en dat al die scheppingsmacht van den geest niet verder gaat dan het vermogen tot
samenstelling (compounding), verschikking (transposing), vermeerdering (augmenting), of vermindering (diminishing) van
de stof, ons door de zintuigen en de ervaring verschaft' (Ib.).
Als wij b.v. denken aan een „gouden berg", verbind'en wij
twee voorstellingen, die wij te voren ieder afzonderlijk kennen,
enz. „In 't kort, alle stof van het denken is ontleend of aan
ons uitwendig of aan ons inwendig gevoel : de vermengin.g
of samenstelling daarvan komt alleen aan den geest of de
wil toe". „Of, om mij in wijsgeerige taal uit te drukken",
aldus HUME, ophalend wat hij in 't begin gezegd heeft, „al
onze voorstellingen (ideas) of zwakkere gewaarwordingen zijn
nabeelden (copies) van onze indrukken of levendiger gewaarwordingen" (Ib. 14). „Alle voorstellingen, in 't bijzonder
abstracte, zijn natuurlijkerwijs zwak en vaag; de geest heeft
er slechts een schim (slender) van behouden" (Ib. 16). Het
1 ) Wij zullen voortaan in den regel „impression" met 'indruk', „idea"
met 'voorstelling' vertalen ; dit wat de twee voornaamste begripsaanduidingen betreft. Verder wordt „perception" door tewaarwording',
„sensation" door 'gevoel', „association of ideas" door 'gedachtenverbinding' vertaald. Zoo noodig zal, ter verduidelijking of om een teekenend
woord van den schrijver vast te houden of ter verantwoording eener
min of meer vrije vertaling, het vertaalde woord tusschen haakjes er
achter geplaatst worden, zooals bij de vorige Groote Denkers.
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is lastig deze voorstellingen niet met elkaar te verwarren.
„Daar tegenover staat, dat alle indrukken, dat zijn, alle
gevoelens, uitwendige zoowel als inwendige, sterk en levendig
zijn" (Ib. 17). De grenzen tusschen deze zijn nauwkeuriger
bepaald, zoodat het niet moeilijk is verwarring ten aanzien
deter zinnelijke indrukken te voorkomen.
Wij herkennen overal in deze beschouwing over den
oorsprong der voorstellingen den leerling van LOCKE. In
het algemeen reeds vindt zijn woord, dat de geest de stof
voor de rede en de kennis uit de ondervinding (experience)
haalt (Vgl. II. 1. 2), overal weerklank in HUME'S „Enquiry".
Wat in 't bijzonder door den meester de „twee bronnen" der
kennis genoemd wordt, „zinnelijkheid of gevoel" (sensation) en
„verstand" (reflection), vinden we bij den leerling eveneens
terug slechts vloeien de bronnen volkomener in elkaar over.
De zinnelijke gewaarwording is, wel beschouwd, eigenlijk de
eenige bron, waaruit de kennis den mensch toevloeit, daar
het verstand de ontvangen stof slechts vervormt, d.i. samenstelt en ordent. Zoo vatte LOCKE het in werkelijkheid ook
op, al scheidde hij de beide factoren wat scherper van elkaar
af. Betrekkelijk nieuw is echter het principieele onderscheid,
dat HUME maakt tusschen indrukken of gevoelens (impressions) en voorstellingen of gedachten (ideas) naar hun kracht
of levendigheid. De voorstellingen zijn de bleeke nabeelden,
als 't ware de herinneringen van den geest aan de levendige, zinnelijke, gewaarwordingen. In eene aanteekening
(Ess. II. 17) bij het eerste gedeelte van zijn onderzoek,
erkent hij dat degenen, die aangeboren ideeen loochenden,
ongeveer hetzelfde hebben bedoeld als hij. Alles wat bij
LOCKE in 't algemeen „ideas" genoemd wordt 1 ), en waarin
deze gewaarwordingen (perceptions), gevoelens (sensations),
hartstochten (passions) en gedachten (thoughts) enz., onderscheidt, wordt ons door de zinnen gegeven doch HUME
1 ) Vlg. LOCKE in deze uitg. p. 20 (156) v.v. Hij bedoelt er mee
object van het denken : voorstelling, begrip, categorie enz., alles wat de
geest gebruikt bij het denken (I. 1. § 8).
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heeft er niets tegen by. eigenliefde aangeboren te noemen.
In het kort kunnen we zeggen, dat volgens HUME alle voorstellingen ons door de zinnen gegeven worden om verder
door den geest verwerkt te worden. Als „ideas" hebben zij
echter niet meer de kracht, die zij als „impressions" hadden.
In de herinnering, bij het oproepen voor de verbeelding en
bij het denken in 't algemeen, zijn de voorstellingen verbleekt.
Wat wij in het Nederlandsch 'begrippen' noemen, zijn in
HumE's zin als 't ware de verbleekte schimmen van eens
levendige voorstellingen, geboren uit het zinnenleven. Met
die bleeke voorstellingen werkt onze geest verder, ze ordenend en samenstellend. Deze wijze van werken van den
geest met die voorstellingen gaat HUME dan na in de IIIe
en volgende afdeelingen van zijn „Enquiry". Hij wijst allereerst op een zeker „verband" (connexion, association) tusschen
die voorstellingen. Bij hare verschijning in de herinnering
of voor de verbeelding treden zij op in eigenaardig verband
van samenhoorigheid. Zij begeleiden elkaar volgens eene
zekere „methode of regelmatigheid" (Ess. II. 17).
In onze ernstige overdenkingen en gesprekken niet alleen, ook
in onze lossere gedachtenwisselingen, zelfs in onze wildste en
grilligste verbeeldingen en droomen, zullen wij, bij nadere
beschouwing, tusschen de verschillende voorstellingen nog
eene zekere verbinding vinden. Wanneer „de draad van een
gesprek afbreekt" (Ib. 18) merkt ieder dat op. Bij verder
onderzoek zou in dergelijke gevallen kunnen blijken, dat de
voorstellingen van den spreker nog een tijd in eene
paalde opeenvolging heimelijk doorgingen, tot zij te ver van
het onderwerp afdwaalden. HUME acht het de moeite van
den philosoof waard die „keten van gedachten" (chain of
ideas) (Ess. II. 17) nader te beschouwen, om de verschillende
wijzen van verbinding te leeren kennen. Het schijnt hem
toe, dat er „slechts drie principes van verbinding" zijn : „Gelijkenis (Resemblance), Aanraking (Contiguity) in tijd of
plaats, en Oorzaak of Uitwerking (Cause or Effect)" (Ib. 18,
cf. 43-45). Zoo zullen wij b.v. bij het zien van een af2 59
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beelding denken aan het afgebeelde, bij de voorstelling van
een vertrek in een gebouw onze gedachten laten gaan over
de andere vertrekken en bij de herinnering aan een wond
nauwelijks nalaten tegelijk te denken aan de pijn, welke daar
't gevolg van was ; dit zijn de voorbeelden die HUME
zelf stelt ter verduidelijking zijner drie principes van ideeenassociatie (Ib. 18).
De wetenschap heeft in 't algemeen te doen met twee
soorten van objecten : ,,begrips-betrekkingen (relations of
ideas) en zakelijke feiten (matters of fact)" (Ib. 20). De eerste
komen voor in wetenschappen als meetkunde, algebra en
rekenkunde : „dat het vierkant der hypothenusa gelijk is aan
het vierkant der beide zijden" en dat „drie maal vijf gelijk
is aan de helft van dertig" zijn stellingen, die berusten op
betrekkingen tusschen figuren en getallen (Ib. 20, 21). „Ook
al komt er nooit een (zuivere) cirkel of driehoek in de natuur
voor, toch zouden de door EUCLIDES bewezen waarheden
immer hare zekerheid en duidelijkheid behouden" (Ib. 22).
Omtrent zakelijke gebeurtenissen krijgen wij op andere wijze
zekerheid, al is hare zekerheid niet zoo groot als de vorige.
Dat de zon morgen niet zal opgaan zou b.v. eene bewering
zijn, wier valschheid men (redelijkerwijs) vergeefs zou pogen
te weerleggen. Ware hare onwaarheid te bewijzen, dan zou
zij, volgens HUME, eene contradictie moeten bevatten. Daarom acht hij het de moeite waard te onderzoeken wat het
wezen der zekerheid is, die wij omtrent „zakelijke feiten"
bezitten, „buiten het oogenblikkelijke getuigenis onzer zinnen".
Het is opmerkelijk, dat dit deel der wijsbegeerte weinig beoefend is, zoowel door de ouden, als door de modernen ;
daarom mogen onze twijfelingen en dwalingen, zoo vervolgt
HUME voorzichtig, „bij de doorzetting van zulk een belangrijk onderzoek te meer te verontschuldigen zijn, dewijl wij
Tangs zulke moeilijke paden gaan, zonder eenige gids of
aanwijzing" (Ib. 23).
„Alle redeneering over zakelijke feiten schijnt gegrond te
zijn op de verhouding (relation) Oorzaak en Uitwerking"
.
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(Ib. 24). Aileen door middel van deze verhouding kunnen
wij uitgaan boven de zekerheid onzer zinnen of onze herinnering. Wanneer wij iemand zekerheid vragen b.v. omtrent
de verblijfplaats van zijn vriend, n.l. of hij in 't buitenland
is, dan zal hij dit bij geval kunnen bevestigen door een van
hem ontvangen brief, dus weer door een zakelijk feit. Welke
voorbeelden men ook stelt : ,,onze redeneeringen over feiten
zijn van eenzelfde natuur", (Ib. 24). Hierbij wordt aanhoudend voorondersteld, dat er een verband is tusschen het
tegenwoordige feit en dat waaruit het wordt afgeleid. Van het
in 't duister hooren van een gearticuleerde stem besluiten
we tot de aanwezigheid van een persoon. Hitte en licht
leiden wij of van vuur. Al dergelijke redeneeringen 4ijn dus
gegrond op de relatie tusschen oorzaak en uitwerking. Hoe
verkrijgen wij dus zekerheid over zakelijke feiten en wat is
haar wezen ? Daarvoor „moeten wij onderzoeken, hoe
wij komen tot de wetenschap van oorzaak en uitwerking"
(lb.).
HUME tracht dan aan te toonen, dat de wetenschap omtrent die verhouding ons niet a priori gegeven is, maar
ons door de ondervinding gewordt. Op deze algemeene
stelling, „dat oorzaken en gevolgen niet door de rede, maar
door de ervaring ontdekt worden" (Ib. 25), dus dat de mensch
de kennis der causaliteitsbetrekking niet van te voren met
de rede meebrengt, doch dat ze alleen en geheel en al op
ervaring berust, komt geenerlei uitzondering voor. Met welk
groot redelijk vermogen men ook begaafd moge zijn, van
een voorwerp, dat voor den beschouwer volmaakt nieuw is
zal men nooit de oorzaken of uitwerkingen kunnen ontdekken.
Wie zou durven beweren, dat b.v. de aantrekkingskracht
van barnsteen (bij wrijving) of de ontploffing van kruit of
het bevriezen van water tot ijs door koude (Vgl. Ess. II. 25
en 28) zou kunnen ontdekt worden door argumenten a
priori ? Doch wel verwachten wij de herhaling van een verschijnsel, dat wij dikwijls hebben waargenomen en waarvan
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wij de oorzaak bij ondervinding hebben leeren kennen. Met
een gevoel van zekerheid verwachten wij dezelfde uitwerkingen
van dezelfde oorzaken, welke wij gewoon waren eraan te
zien voorafgaan. „Zoodanig is de invloed der gewoonte
(custom)" (Ess. II. 26). In dien zin hebben wij ook, volgens
HUME, „alle stoffelijke werkingen zonder uitzondering" en
„alle natuurwetten" te verstaan (Ib.). Met „al onze redeneeringen a priori zullen wij (daarvoor) geen grond kunnen
aanvoeren" (Ib. 27). Zoo hebben wij door de ondervinding
geleerd, dat „de kracht van een bewegend voorwerp samengesteld evenredig is aan zijn massa en snelheid" (Ib. 28) 1 ).
HUME gaat zelfs zoover van te verkiaren, dat de ontdekking
der meetkundige wetten „slechts aan de ervaring toekomt"
(is owing merely to experience), en dat „al de afgetrokken
redeneeringen ter wereld ons geen stap nader zouden brengen
tot hare kennis" (Ib.).
Op de vraag: wat is het wezen van al onze redeneeringen
over zakelijke feiten ? antwoordt HUME : dat zij gegrond
zijn op de betrekking tusschen oorzaak en uitwerking. En
op de vraag : wat is de grond van al onze redeneeringen
en gevolgtrekkingen omtrent die betrekking ? antwoordt
hij „met een woord ; ondervinding". En op de vraag ten
slotte : wat is de grond van alle gevolgtrekkingen uit de
ondervinding? een vraag, schijnbaar moeilijker te beantwoorden dan de twee vorige vragen, zal hij antwoorden :
het „principe der Gewoonte" (Custom or Habit) (Ess. II. 37,
cf. 28).
Dc ondervinding betreft het verledene, doch de daaruit
getrokken lessen moeten beteekenis hebben voor de toekomst. „Ik heb ondervonden, dat dit voorwerp altijd vergezeld was door die werking, en ik voorzie dat andere voorwerpen, die blijkbaar daaraan gelijk zijn (similar) door gelijke
1 ) Het arbeidsvermogen van beweging van een bewegend lichaam
is samengesteld evenredig aan de massa en aan de tweede macht der
snelheid. Is de massa m en de snelheid v, dan is het arbeidsvermogen
van beweging m v'.
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werkingen zullen vergezeld worden" (Ib. 30). „Van oorzaken,
die gelijk (similar) blijken, verwachten wij gelijke uitwerkingen" (Ib. 32, cf. 34). Waarop berust nu dat vooruitzien,
die verwachting, in onzen geest post vattend met de kracht
der overtuiging ? Afwerend elk aandeel, dat aan de rede of
het verstand bij deze werkzaamheid door anderen zou worden
toegeschreven (Cf. 37), neemt HUME voor die bepaalde
denkrichting het principe der gewoonte aan. „Daar is een
ander principe, dat (den mensch) dwingt zulk eene gevolgtrekking te maken. Dit principe is de gewoonte" (Ib. 37).
HUME geeft wel toe, dat hij daarmee niet „het laatste
woord" gezegd heeft hij heeft alleen „een principe der
menschelijke natuur op den voorgrond gesteld", dat algemeen bekend is en van welks macht ieder overtuigd is
(Ib.). „Gewoonte, toch, is de groote gids van het menschelijk leven. Het is alleen dat principe, hetwelk onze ondervinding bruikbaar voor ons maakt, en ons voor de toekomst
eene zelfde keten van gebeurtenissen doet verwachten als
die welke in het verleden verschenen waren" (Lb. 39). Door
het gewoon zijn aan het zien ontstaan van dezelfde uitwerkingen uit dezelfde oorzaken, krijgt de mensch, staande
voor een bepaald geval, de overtuiging, dat uit die bepaalde oorzaak de bekende uitwerking moet ontstaan. Die
overtuiging grondt zich dus op het gewoon zijn aan dat
oorzakelijk verband (Ib. 40 v.v.). De overtuiging is vergezeld
door een stark gevoel, een vast vertrouwen, dat gebeuren
zal, wat altijd gebeurd is in datzelfde verband. De menschelijke geest is overtuigd, van dat oorzakelijk verband „uit
kracht der gewoonte" (bij the force of custom) (Ib. 41).
Deze overtuiging verschilt dus zeer veel van een vermoeden,
verdichtsel of waan (fiction). De „overtuiging" (belief) is eene
,,levendiger, krachtiger, vaster en bestendiger opvatting van
een object, dan waartoe de verbeelding alleen ooit in staat
zou zijn". „In philosophischen zin, kunnen wij niet verder
gaan, dan te beweren, dat overtuiging iets is, dat door den
geest gevoeld wordt, dat de gedachten van het oordeel
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onderscheidt van de verbeelding". „Zij geeft deze meer
gewicht en invloed" en „maakt er het heerschende beginsel
onzer daden van" (Ib. 42). Van onze daden en van ons
denken, en dit wel in verband met de reeds vermelde beginselen, de gedachtenverbindingen volgens „Gelijkenis" en
„Aanraking", waarbij zich nu dat der „Oorzakelijkheid"
voegt (Ib. 43 v.v.). Het principe leidt al ons denken en doen,
doch is niet uit de rede afgeleid. „De overgang der gedachte
van oorzaak tot uitwerksel ontstaat niet uit de rede. Haar
oorsprong ligt geheel in gewoonte en ondervinding". Daarbij
neemt HUME, in een zin SPINOZA en LEIBNIZ in herinnering
brengende, ,,een soort voorbeschikte overeenstemming (preestablished harmony) aan tusschen den loop der natuur en
de opeenvolging der gedachten ; en hoewel de vermogens
en krachten, waardoor de eerste beheerscht worden, ons
geheel onbekend zijn, gaan toch, naar wij meenen, onze
gedachten en opvattingen in dezelfde richting als de
andere werken der natuur. Gewoonte is het principe,
waardoor deze overeenkomst (correspondence) ontstaan is"
(Ib. 46).
Hoewel HUME verder „zooiets als kans of toeval (chance)"
in de wereld ontkent, verklaart hij toch het begrip der
„waarschijnlijkheid" (probability) door het groote aantal
„chances", in den zin van „kansen", welke men zich voorstelt daarbij werkzaam te zijn (Ib. 47). Waar wij de velerlei
samen- en tegenwerkende oorzaken in het leven en in de
natuur geenszins kennen, kunnen wij meestal niet anders
dan van een meerdere of mindere waarschijnlijkheid spreken,
te meer waar de voorstellingen dikwijls vaag zijn en in elkaar
vervloeien.
„Het groote voordeel der wiskundige wetenschappen boven
de moreele bestaat daarin, dat de voorstellingen der eerste,
zinnelijk zijnde, altijd duidelijk en bepaald zijn, het geringste
verschil tusschen hen onmiddellijk waarneembaar is en
dezelfde namen dezelfde gedachten aanduiden, zonder dubbelzinnigheid of verandering" (Ib. 5o). Ten opzichte der
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philosophie tasten wij, volgens HUME, gewoonlijk in vaagheid
en duisternis rond. De begrippen zijn meestal „duister",
en de namen „dubbelzinnig". Dit is b.v. 't geval met de
begrippen „macht, kracht, energie en noodzakelijk verband
(necessary connexion") (Ib. 5i). Dit laatste begrip wordt
dan voornamelijk besproken. „Te vergeefs" zocht HUME
eerst naar den oorsprong van het begrip „macht of noodzakelijk
verband" in alle bronnen waar men het zou vermoeden.
,,Alle voorvallen schijnen geheel los en afzonderlijk van elkaar
te staan. Het eene voorval volgt het andere ; doch wij kunnen
nooit eenige band (tye) tusschen hen zien. Zij schijnen
samengevoegd (conjoined),dochnooit aan elkaar verb o n d e n (connected) te zijn. En daar wij geen voorstelling
van iets hebben, dat nooit verscheen aan onze uiterlijke
zinnen of ons innerlijk gevoel, blijkt de noodzakelijke gevoigtrekking te zijn, dat wij in 't geheel geen voorstelling van
verbinding van kracht hebben, en dat die woorden volstrekt
zonder beteekenis zijn, zoowel in wijsgeerige redeneeringen
als in 't gewone Leven" (Ib. 61). „Wij noemen het eene
object O o r z a a k, het andere U i t w e r k i n g. Wij veronderstellen, dat er eenig verband tusschen deze is, een macht
in het eene, waardoor onfeilbaar het ander wordt voortgebracht,
en werkende met de grootste zekerheid en strengste noodzakelijkheid" (Ib. 62). Kunnen wij nu dat „noodzakelijke
verband", zoo is de zin der vele redeneeringen van HUME,
zelf niet als 'geval' waarnemen, wij zijn er desniettemin
van overtuigd, dat het een waar begrip is. Het blijkt volgens hem te ontstaan uit de voortdurende herhaling van overeenkomstige gevallen. „Bijzondere dingen zijn steeds aan
e 1 k a n d e r g e v o e g d, (constantly conjoined), zoodat de
geest door een overdracht naar gewoonte (customary transition), bij de verschijning van het eene gevoerd
wordt tot de overtuiging (van de verschijning) van het andere"
(Ib. 75). Hij omschrijft dan „oorzaak als een object door
een ander gevolgd, en welks verschijning de gedachte aan
het andere altijd meebrengt" (Ib. 63). Dat verband, „hetwelk
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wij in den geest v o e 1 e n, deze gewoonlijke overgang der
voorstelling van het eene object tot zijn gewone vergezeller,
is het gevoel of de indruk, waaruit wij het begrip van kracht
of noodzakelijk verband vormen". „Beschouw het onderwerp
van alle kanten ; gij zult nooit eenige andere oorsprong van
dat begrip vinden" (1.b. 62).
Aldus is HUME's ontdekking en verklaring tegelijk van
het allerbelangrijkste begrip van het noodzakelijk verband
der dingen, en dat hij bestaanbaar acht om de verdere
beschouwingen kort samen te vatten naast en in overeenstemming met het begrip der vrijheid. Vrijheid noemt
hij „het vermogen om iets te doen of niet te doen, overeenkomstig de bepalingen van den wil" (Ib. 78). Hij erkent
in den wil het beginsel der vrijheid, doch dat beginsel valt
niet buiten de groote reeks van oorzaak en uitwerksel. Het
is er eene hoogere voortzetting van. Vrijheid is niet het
,,tegendeel van noodzakelijkheid", want dan zou het ,,toeval"
(chance) zijn, waarvan hij het bestaan ontkent (Ib. 79). Hij
geeft daarbij toe, niet alle tegenwerpingen, die men zou
kunnen maken, ten aanzien van zijn leer over noodzakelijkheid en vrijheid, afgeweerd te hebben. Men zou b.v. kunnen
beweren, dat „als wilsdaden onderworpen zijn aan dezelfde
wet der noodzakelijkheid als de werkzaamheid der stof, er
eene aaneengesloten keten van noodwendige oorzaken is,
te voren ingesteld en bepaald (pre-ordained and pre-determined),
reikende van de oorspronkelijke oorzaak van alles tot iedere
enkele wil van ieder menschelijk schepsel" (Ib.). Door de vrijheid aan den wil te schakelen, heeft HUME dat hooge begrip
nochtans niet buiten het werkelijkheidsverband geplaatst, waarin
de noodzakelijkheid als factor meewerkt, maar juist daarmee
in beginsel — al maakte hij het zich niet volkomen bewust —
de vrijheid als zelfbepaling begrepen. Oak hiermee heeft hij
LOCKE'S gedachtengang voortgezet in eene juiste richting,
gelijk hij ook door de ontkenning van de realiteit der Substantie, in overeenstemming met BERKELEY, de empirische
methode voortzette. Daar de Substantie, als vooronderstelde
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grond der verschijnselen, niet aan de zinnen verschijnt, kept
de geest haar ook niet.
Van zuiver empirisch standpunt zou ook LOCKE het begrip
der Substantie hebben moeten ontkennen, daar het niet door
volgens het bekende:
de zinnen heen in den geest komt
niet uit
nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu
'sensaties' door middel der 'reflectie' (of verstandelijke be-.
spiegeling) tot algemeene voorstelling wordt samengesteld.
Het substantie-begrip wordt niet, op de wijze der ervaring,
uit de verschijnselenwereld gehaald, en LocKE's geloof aan
het 'reeele' bestaan der Substantie, als grond der verschijnselen, is een, buiten alle wetenschappelijke ervaring om,
vasthouden aan een overgeleverd metaphysisch principe. Met
deze overlevering breekt HUME radicaal. Had dus LOCKE,
die aan de voorstellingsgroepen, door het verstand samengesteld, geen reeel bestaan in de objectieve wereld toekende,
nog eene uitzondering gemaakt voor het Substantie-begrip,
het voornaamste begrip der overgeleverde metaphysica, in 't
bijzonder in de stelsels van DESCARTES en SPINOZA, HUME, onverstoorbaar het leidende beginsel der wetenschappelijke ervaring handhavende, kan geen uitzondering maken,
en nergens langs empirischen weg het Substantie-begrip of
zijne vooronderstelde factoren ontmoetend, neemt hij het ook
niet aan hij ontkent de realiteit van het Substantie-begrip.
HUME heeft bij zijn wijsgeerig onderzoek, waarbij hij stolid
op den grond der ervaring, meer dan eenig ander, den
eeuwenheugenden last gevoeld van overgeleverde metaphysische begrippen. V6Or KANT heeft hij eenige dier voornaamste begrippen aan een 'critisch' onderzoek onderworpen.
Zoo heeft hij het werk van KANT ten deele voorbereid. Als
hij in zijn „Enquiry", „de eenige methode", om de wetenschap
te bevrijden van die „duistere vraagstukken", die ontstaan
waren door het aannemen van allerlei, dikwijls tegenstrijdige,
principes, noemt : „ernstig te onderzoeken wat de aard is
van het menschelijk verstand", en „nauwkeurig zijn kracht
en vermogen te ontleden" (Ess. II. 9), dan ontdekken wij in
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hem onmiddellijk den voorganger van den schrijver van de
,,Critiek der zuivere Rede". Wel spreekt uit het weinige vertrouwen, dat de Schotsche wijsgeer in het „menschelijk
verstand" stelt, — in 't bijzonder uit zijne meening, hoe
zulk een onderzoek zou „aantoonen, dat het geenszins geschikt" (fitted) zou zijn voor „zulke hooge en duistere onderwerpen" (such remote and abstruse subjects) (Ib.), waaraan
de metaphysica en theologie zoo rijk zijn, — bij uitnemendheid de scepticus doch die zuiver wijsgeerige twijfel heeft
hem niet belet met voorbeeldige nauwkeurigheid van redeneering, van empirisch standpunt uit, de begrippen, overgeleverde en zelf ontdekte, te onderzoeken, den inhoud en
vorm der verstandsfactoren te bepalen, en zoo op zijn wijze
een 'critiek der zuivere rede' te schrijven voor KANT's „Kritik
der reinen Vernunft".
Toen HUME het probleem stelde omtrent de aaneenschakeling van oorzaak en uitwerking, heeft hij een der voornaamste begrippen-paren der physics, en metaphysica onder
de voile aandacht geplaatst van alle na hem komende denkers.
Niemand zal dat vraagstuk meer kunnen ontwijken, dat
zoo nauw samenhangt met het groote probleem der mogelijkheid van ware kennis in 't algemeen, en waaraan ook KANT
in de „Prolegomena" zijn aandacht ten voile wijdt. Wij begrijpen nu KANT's meening, dat sedert LOCKE's en LEIBNIZ'
pogingen, gedurende de geschiedenis der Metaphysica, zich
geen gebeurtenis voorgedaan heeft, die ten aanzien van het
lot dezer wetenschap van grooter beteekenis was dan de aanval, diem DAVID HUME op haar deed 1 ).
Met welk recht meent de rede, zoo vroeg HUME, dat zij
het oorzaak-begrip uit zichzelf tot bewustzijn brengt, en niet
uit de ervaringswereld haalt. Hoe komt het, dat iets zoodanig is, dat als het gesteld wordt, iets anders noodwendig
ook moet worden gesteld ? Schijnbaar even gelukkig als JOHN
LOCKE was in zijn strijd tegen de `aangeboren ideeen', is het
1)

Vgl. KANT. Prolegomena. Uitg. Karl Schulz (Reclam) p. 31.
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DAVID HUME in zijn strijd, met nog scherpzinniger wapens

gevoerd, tegen het a priori van het oorzaak-begrip. Uit de
Lockiaansche empirisch-sensualistische school voortgekomen,
staat hij even sterk tegenover de oude metaphysica als eertijds ARISTOTELES tegenover PLATO's ideeenleer. Dat er niets
in den geest is, wat niet te voren in de zinnen was, is eene
opmerking, die allicht door den denkenden mensch, met
zijn zinnen open voor de verschijnselen der natuur, gemaakt wordt, en hoewel zij geenszins van diepzinnigheid
getuigt, wordt zij toch herhaald en in iedere school der wijsbegeerte geleerd, waar de natuur het voornaamste voorwerp
van studie en de zinnelijke ervaring zonder meer de leerstof
vormt ARISTOTELES in de Oudheid, en in den nieuwen tijd
LOCKE en zijn leerlingen, vooral HUME.
Toen LEIBNIZ aan de bekende spreuk uit de empiristische
sensualistische school, werkende in den geest van ARISTOTELES 'Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in
sensu', de beperking stelde : „nisi ipse intellectus", heeft hij
zich, door het verstand zelf uit te zonderen, wel op gelukkige
wijze bevrijd van het materialisme en empirisch sensualisme
zonder meer, doch zich volgens JACOBI nog geenszins verheven
boven het zinnelijke in hetgeen door de oude metaphysica het
'waarlijk reeele' genoemd wordt 1). Hier ligt de oude tegenstelling weer voor ons tusschen empirie en metaphysica, die
sedert het begin der Nieuwere Wijsbegeerte de intellectueele
wereld in twee kampen verdeelde, van waaruit men onophoudelijk strijd voerde. Die strijd, ook door DAVID HUME
niet beslecht, zal voortduren, tot men begrepen heeft, dat er
van een a priori en a posteriori, in den zin eener verstandelijke tegenstrijdigheid, in zuivere rede evenmin sprake mag zijn,
als van eene volstrekte tegenstelling b.v. tusschen gevoel en
verstand, empirie en metaphysica, dewijl het eene het andere
vooronderstelt en aanvult, als twee betrekkelijke tegendeelen;
die in eene hoogere eenheid eerst in waarheid begrepen
1)
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worden. Zoo heeft ook HUME, in zijne critiek van de
aprioriteit van het oorzaak-begrip, het verstand al evenmin
'tot rede' gebracht als bij de beantwoording der vraag naar de
mogelijkheid van ware kennis in het algemeen.
Duidelijker dan HUME zal KANT later de vraag naar de
mogelijkheid van wijsbegeerte als wetenschap stellen en beantwoorden. De vraag, die bij KANT reeds van alle scepsis
vrij is, zal dan in zijne „Prolegomena" luiden : „of en hoe
in 't algemeen zulk eene wetenschap mogelijk is" 1
KANT voorspelt als 't ware „eene geheele hervorming",
„eene nieuwe geboorte" (Ib. 3 i) dier zuivere wetenschap,
die hij nog „metaphysica" (pass.) noemt, doch die er geheel
anders zal uitzien dan de tot zijn tijd geldende metaphysische
stelsels. Zij zal opgebouwd worden „volgens een tot dusver
geheel onbekend plan" (lb. 30. Doch hoe vaag het plan
hem ook voor den geest staat, hij beseft wel dat niet voortgebouwd kan worden op de historische stelsels, sedert het
ontstaan der metaphysica in ontelbaar aantal elkaar opvolgend.
Hij beseft dat het noodig is, voor alles de vraag naar de
mogelijkheid van ware kennis te beantwoorden, voor men
er aan denken kan eene metaphysica op te stellen (Vgl. p.
36). Dat is het doel van zijne „Critiek der Zuivere Rede",
die „het zuivere redevermogen in zijn geheelen omvang en
grenzen" onderzoekt (Ib.).
KANT is eerst na een langdurige ontwikkelingsgang tot
dat inzicht gekomen en erkent dat DAVID HUME hem de
eerste vonk heeft verschaft, waarmee hij verder zijn licht
heeft ontstoken ; dat hij door den grooten Engelschen
scepticus bevrijd werd van de dogmatische banden, die de
vrije beweging zijner gedachten beletten. HUME werd door
zijn tijdgenooten, met name door zijne bestrijders REID,
OSWALD, BEATTIE en PRIESTLEY, niet begrepen, in 't bijzonder
niet ten aanzien van het oorzaak-begrip. Het was, zooals
KANT in zijne „Prolegomena" opmerkt (33), niet de vraag
).

1)

KANT. Prolegomena 30 (Uitg. Schulz. Reclam).
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of het begrip der oorzaak juist, bruikbaar en ten aanzien
der geheele natuurwetenschap onontbeerlijk is — dit toch
had HUME nooit in twijfel getrokken, — maar wel of dat
begrip „door de rede a priori gedacht" wordt en op die
wijze „eene van alle ervaring onafhankelijke innerlijke waarheid" heeft. Hierover wenschte HUME licht en heeft hij
ook licht ontstoken, — volgens KANT slechts een „vonk
een vonk echter, waarmee de groote Känigsberger wijsgeer
zijue eigene rede verhelderde en het grootere licht in zijne
Critieken onstak, waarmee hij de wereld van het denken, na
den nacht van dogma en scepsis, weer deed opklaren, zoodat, tegelijk met de zuivere rede de hoop ontwaakte, dat
na de 'Critiek' het 'Systeem' der zuivere Rede zou gevormd
kunnen worden.
Waar KANT zegt, dat HUME hem op nieuwe banen geleid
heeft, daar blijkt dus, dat de geheele na-Kantische philosophie,
d. i. alle wijsbegeerte van onzen tijd, door de Critieken van
den KOnigsberger wijsgeer heen, haar uitgangspunt heeft in
het sceptisch standpunt, ten aanzien der vraag omtrent de
mogelijkheid eener ware metaphysica, van den grootsteu der
Britsche denkers. „Ik erken het vrij", zegt KANT in zijne
„Prolegomena", „de herinnering van DAVID HUME was juist
datgene, wat vO6r vele jaren mijnen dogmatischen sluimer 1 ),
onderbrak en mijne onderzoekingen op het gebied der be-.
spiegelende wijsbegeerte (der speculativen Philosophic) eene
geheel andere richting gal" (34).
Dat het empirisme zonder meer geen zuivere wetenschap
vormt, heeft de geschiedenis der Engelsche wijsbegeerte door
zichzelf als 't ware 'proefondervindelijk' bewezen, dewijl zij,
met BACO VAN VERULAM, die hare denkwijze (inductie) aangaf, begonnen, voornamelijk in LOCKE'S empirisch-sensualisme.
zich voortzettend, over BERKELEY'S subjectief-idealisme heen
zoodat de tegendeelen van empirisch objectivisme en
idealistisch subjectivisme duidelijk zichtbaar worden, zonder
dat men het vermogen toont ze to vereenigen — eindigt in.
HUME's critisch scepticisme. Het empirisme streng critisch
.
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voortgezet eindigt dus in scepticisme, — zoo is de groote lijn,
die in 't bijzonder gaat door de Britsche en in het alge
meen door de geheele Nieuwere Wijsbegeerte. In het zuivere
scepticisme wordt door het denken nergens een waren grondslag
gevonden of gesteld, noch in de objectieve buitenwereld,
noch in zichzelf. Uit de objectieve buitenwereld zich terugtrekkend in de binnenwereld van eigen subject, bereikte men
nog niet de eenheid van het ware algemeene denken, welke
niet alleen de eenheid van het sub- en objectieve, maar de
'eenheid van alles' is. Men had wel met het 'nieuwe verstand' vele 'oude droomen' opgeruimd, doch dat verstand
was nog niet 'tot rede' gekomen.
Zoo is dus het einde der Nieuwere Wijsbegeerte. Tusschen
KANT en HEGEL ligt een ander tijdperk, dat critisch begint
en synthetisch eindigt, totdat het in onzen tijd eerst goed
mogelijk zal zijn de geheele wetenschap tot ware wijsheid
to louteren. Wij hebben gezien hoe de Nieuwere Wijsbegeerte
van BACO tot KANT 'ooze' Wijsbegeerte schitterend heeft voorbereid. Zij was reeds een louteringsproces. Van de oude
metaphysische stelsels zijn als 't ware niets overgebleven
dan wat flarden zeer kunstig gedachtenweefsel, in lateren en
in onzen tijd als voorbeelden bruikbaar voor de samenstelling
der ware werkelijkheidsleer, die als stelsel der veeleenige
waarheid de synthese van alles vormt.
Het blijvend ware uit de vele stelsels, opnieuw doordacht,
vormt dus mede de eene groote leer, waarin de waarheid
van alle wetenschap en wereldwijsheid gelouterd verschijnt:
het stelsel, waarin alle denkensstof der Werkelijkheid begrepen
wordt in den zuiveren vorm der Rede.
1 ) Met dezen dogmatischen sluimer bedoelt KANT zoowel de rationalistische als de beperkt empirische.
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