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Eenige weken na het overlijden van mijn ambtgenoot SPRUYT
stelde zijn weduwe mij de manuscripten ter hand, die hij voor
zijn colleges had opgesteld, mij veroorlovende daarmee te handelen,
zooals ik zou meenen goed te zijn. Zulk een groot vertrouwen zou
zij niet in mij gesteld hebben, indien zij niet de overtuiging had
gehad, dat ik de verantwoordelijkheid besefte, die mij daarmee
werd opgelegd.
Wat zou SPRUYT ' S eigen wil en wensch geweest zijn ten aanzien
van die nalatenschap ? Op die vraag kon niemand een antwoord
geven, dat op meer dan een gissing berustte.
Ik heb gemeend mij te mogen plaatsen op het standpunt, dat
ook hij voldoende vertrouwen op mij zou hebben gesteld om van
mij een beslissing te verwachten, die aan den eerbied voor zijn
persoon en zijn werk niet te kort zou doen.
Die beslissing is in de eerste plaats de vrucht geweest van het
verlangen der leerlingen, dat de meester, wiens stem voor altijd
zweeg, zou blijven spreken tot hen en tot velen in den lande, al
zou dan ook slechts het gedempte geluid vernomen worden, dat
nagelaten papieren kunnen geven.
Wat was het dat na den dood van SPRUYT in hun oog niet kon
vergoed worden ? Wat had hij als een volkomen suum et proprium
bezeten ?
Zeker niet het opzienbarende zijner persoonlijke meeningen of de
schittering van een ongemeen vernuft. Er zijn over hem geen
kreten opgegaan noch van ingenomenheid noch van verontwaardiging, zooals er klonken, toen OPZOOMER bij de aanvaarding van
zijn ambt den mensch met zich zelf wilde verzoenen door middel
der wijsbegeerte, en in zijn lessen de empirie tot grondslag stelde
van al ons denken en kennen. SPRUYT kon niet bogen op college-

.- VI _zalen, stampvol van hoorders, jong en oud, die reikhalsden naar
een philosophema als sleutel tot de ware wijsheid. Maar wel is het
SPRUYT gelukt zijn onderwijs te doen beantwoorden aan wat hij
zich voorstelde het doel van het onderwijs in de wijsbegeerte te
zijn, de leerlingen in te leiden in haar belangrijkste vraagstukken
en langs dezen weg op te voeden tot zelfstandig denken en tot
vormen van een eigen oordeel.
En zulk een propaedeusis behoeven onze dagen meer dan eenige
andere. De klacht, indertijd door SPRUYT meermalen geslaakt, dat
ons land in onzen tijd van wijsbegeerte afkeerig was geworden, is
verouderd, klinkt zelfs eenigszins als een anachronisme. De Nederlandsche jeugd onthoudt zich thans niet meer van de wijsbegeerte,
maar — al zal de werkzaamheid van SPRUYT tot dien omkeer het
hare hebben bijgedragen, — de wijze, waarop zij aan de ontwaakte
behoefte voldoet, is een andere dan die met ingenomenheid zou
worden begroet door een man, die discipline in het denken een
eisch des gewetens achtte en voor wien „er een zeker antagonisme
bestond tusschen oratorie en denken".
Wat in de laatste jaren van de zucht naar wijsgeerige beschouwingen waargenomen wordt, herinnert in hooge mate aan de grief
tegen de thans geldende onderwijswet, die SPRUYT niet moede werd
uit te spreken, — zijn „Carthaginem esse delendam", (zie blz. 3
bovenaan en io onderaan) : het ontbreken van een propaedeusis tot,
een inwijding op het gebied der wijsgeerige waarden. Aan den ontwakenden wijsgeerigen zin ontbreekt voorbereiding. Buiten de propylaeen om nadert men tot het Parthenon; naar de zegswijze der
Grieken : de pottebakkerskunst vangt men aan met het moeilijkste
werk, het vormen van den manshoogen pithos.
En leidt veronachtzaming van de wijsgeerige studie tot verarming
van het geestelijk bestaan, oningewijd zich met de meest diepzinnige
problemen onledig te houden of de werken van de groote wijsgeeren
ter hand te nemen is een proefneming, die zich aan de helderheid
en de nuchterheid van het denken jammerlijk wreekt.
Waren deze dingen een aanwijzing voor de oplossing van de
vraag, of van de manuscripten zou worden openbaar gemaakt zooveel als er voor geschikt zou blijken te zijn, een vluchtige blik in
deze rijke nalatenschap was genoegzaam om mij tot het inzicht te
brengen, dat van niet minder gewicht was een antwoord te geven
op de vraag, in hoever het mogelijk zou zijn en hoe het zou kunnen geschieden.

`--- VII Hier is het noodig iets te zeggen van de handschriften, die mij
waren toevertrouwd.
Zij leggen een indrukwekkend getuigenis af van de groote nauwgezetheid, waarmee SPRUYT voor zijn colleges arbeidde; — van elk
college, dat hij in zijn 24 jarig professoraat gegeven heeft, bewaarde
hij het daarvoor opgestelde manuscript —; maar de menigvuldige
verwijzingen en toevoegingen maken het hoogst moeilijk er den weg
in te vinden. Wat ik in het Voorbericht van het Leerboek der formeele Logica, door Ds. HONIGH naar de dictaten van Prof. SPRUYT
bewerkt, heb medegedeeld aangaande de manuscripten voor de
lessen in die wetenschap, is in nog veel hooger mate het geval
ten aanzien van de dictaten, door Prof. SPRUYT opgesteld voor de
colleges, waarop hij de geschiedenis der wijsbegeerte behandelde ; hoeveel moeilijkheden de bewerking van de dictaten over logica ook met
zich bracht, zij waren, omdat de manuscripten zelve een algemeene
aanwijzing gaven, hoe de behandeling het best geschieden zou,
toch minder en vergelijkenderwijze ook veel eenvoudiger dan die
welke oplossing behoefden, indien aan de andere dictaten een werk
zou worden ontleend, dat voor openbaarmaking geschikt kon zijn.
Zonder een wijdloopige uiteenzetting, die den lezer weinig behagen en misschien niet eens tot het voorgestelde doel leiden zou,
is het niet mogelijk van de manuscripten zulk een beschrijving te
geven, dat men zich daarvan een duidelijke voorstelling zou kunnen
maken. De welwillendheid van den uitgever, die twee bladzijden
deed reproduceeren, is mij hierin tegemoetgekomen; men vergelijke
met het facsimile wat in het boek van blz. 23—blz. 34 te lezen staat;
daarvan vormen de gereproduceerde bladzijden de ruggegraat.
Deze aanschouwelijke proeve van de inrichting der manuscripten
geeft evenwel slechts een zwak en onvolledig denkbeeld van de
menigvuldige moeilijkheden, die aan de bewerking dezer aanteekeningen verbonden waren.
SPRUYT pleegde, • wanneer het een onderwerp gold, dat hij van
gewicht achtte, tweemaal, soms zelfs driemaal zijn gedachten
daarover op te schrijven. Niet zelden omschreef hij in grove
trekken wat hij op college zou behandelen, voordat hij uitvoerig den inhoud van de les opteekende; en meermalen werkte
hij, nadat hij het college gehouden had, zijn betoog met andere
woorden en andere voorbeelden op nieuw uit, om daarmee de gegeven les in het volgend uur te resumeeren.
Ook spreekt het vanzelf, dat hij in den loop der jaren de wijs-
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geerige vraagstukken en de hoofdtrekken van de voornaamste wijsgeerige . stelsels bij herhaling behandeld heeft ; zoodat er in de
handschriften van een en hetzelfde onderwerp onderscheidene lezingen te vinden zijn, nu eens kort dan eens lang, hier in het eene,
daar in het andere verband.
Deze enkele mededeelingen mogen volstaan om in 't licht te
stellen, dat de kennismaking met de manuscripten mij weldra deed
inzien, hoeveel overleg en conscientie vereischt werden om daaruit
een leesbaar geheel samen te stellen, dat niet alleen de eigen
woorden maar ook de wezenlijke gedachten van SPRUYT zoo getrouw mogelijk teruggaf; en hoeveel arbeid en tijd daarvoor noodig waren. 't Zou alleen mogelijk zijn, indien de bearbeiding geschiedde door iemand, voor wien zij meer was dan een bijkomstig
werk, en die haar gedurende een niet te kort tijdsverloop zijn volle
toewijding geven kon.
In dit laatste ligt de reden, waarom ik de gedachte om zelf dien
arbeid op mij te nemen, moest laten varen ; tot mijn leedwezen en
mijn schade, want daardoor ontging mij zoowel de eer, als de leering, die aan dien arbeid verbonden was.
't Was evenwel ook de vraag, of niet anderen, meer dan ik, als
aangewezen moesten worden beschouwd om zich aan diers arbeid
te wijden. Zou niet de bewerking der manuscripten het best worden toevertrouwd aan leerlingen die door den ijver, waarmee zij
de colleges van Prof. SPRUYT gevolgd hadden, zoowel hun belangstelling in de studie der wijsbegeerte toonden als hun vertrouwen
in de leiding, die door dezen meester gegeven werd ? Zij konden
beter dan iemand anders op de hoogte zijn van zijn denkbeelden
en den gang van zijn betoogen, en hadden bovendien eigen aanteekeningen tot hun dienst om in de velerlei manuscripten den
draad na te speuren.
Toen dan ook Dr. VAN DER WAALS, sedert tot hoogleeraar te
Groningen benoemd, en Dr. KOHNSTAMM, die niet alleen jarenlang
belangstellende bezoekers van de collegekamer van Prof. SPRUYT
geweest waren, maar ook door mondelinge en schriftelijke gedachtenwisseling met zijn denkbeelden vertrouwd mochten geacht
worden, zich aanboden om uit de manuscripten samen te stellen
een geschiedenis van de wijsbegeerte, waarin opgenomen waren
vele van SPRUYT' S beschouwingen over de belangrijkste wijsgeerige vraagstukken, heb ik dat aanbod gaarne aangenomen, nadat ik mij verzekerd had, dat het voornemen dezer bewerking,
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evenals dat van de bewerking der Logica door Ds. HONIGH, door
Mevrouw SPRUYT goedgekeurd en met ingenomenheid begroet werd.
Wij meenden echter, dat voor de Grieksche philosophie de hulp
niet overbodig zóu zijn van iemand, die meer dan een van ons
drieën van deze op de hoogte was, ook met het oog op de citaten,
die in het dictaat voorkwamen, en de vertalingen, die noodig zouden
zijn. Dr. LEIGNES BAKHOVEN, rector van het gymnasium te Deventer,
was bereid die hulp te verleenen. Hij belastte zich met de bewerking van hetgeen als inleiding tot de Grieksche philosophie in de
manuscripten te vinden was, en van wat zij gaven over de wijsbegeerte vóór SOCRATES en over de theosophische wijsgeeren. Voor
zijn deel nam Dr. VAN DER WAALS : de overige Grieken, alsmede
de denkers in de Middeleeuwen en van de latere BACO en HOBBES.
Het overige, waartoe vooral de Inleiding en de andere wijsgeeren
van de laatste eeuwen behoorden, werd aan Dr. KOHNSTAMM ter
bearbeiding gegeven.
Evenwel, toen, in September 1903, ieder der bewerkers met zijn
arbeid gereed was, waren drie stukken verkregen, die wel aan de
manuscripten ontleend waren, maar allerminst een behoorlijk samenhangend geheel vormden. Niet alleen sloten zich de drie stukken
slecht bij elkaar aan, maar dezelfde opmerkingen en beschouwingen
kwamen in meer dan één, soms in elk der drie bewerkingen voor.
Daarenboven ontbrak aan de kenschetsingen van de verschillende
stelsels en aan de uiteenzettingen van de voornaamste problemen
der wijsbegeerte de evenredigheid. Zou het werk, dat wij wenschten
uit te geven, een leesbaren vorm erlangen, dan moest al hetgeen uit
de manuscripten verzameld was, door één man nogmaals bearbeid,
door één hoofd en één hart tot een geheel samengevoegd worden.
Aanvankelijk was het mijn voornemen zelf dien arbeid op mij
te nemen; deels omdat ik van meening was, dat geen der drie
bewerkers zich veroorloven kon meer tijd aan deze uitgave te
besteden dan hij reeds deed, deels omdat ik dan ook zelf in het
tot stand brengen ervan een belangrijk aandeel zou hebben.
Toch heb ik alleszins reden mij te verheugen, dat aan dit voornemen geen uitvoering gegeven is; daarvan toch zou het gevolg
geweest zijn, dat de uitgave aanzienlijk zou zijn vertraagd. Het is
gebleken, dat het doel, 't welk wij beobgden, vooreerst zeker niet
zou worden verwezenlijkt, indien niet iemand ten minste een jaar
zijns levens voornamelijk aan dezen arbeid wijden kon. Toen ik
het voorstel van Dr. KOHNSTAMM om zich met de taak te belasten,

- X -

aanvaardde, kon ik wel voorspellen, dat daarmee de uitgave zou
worden verhaast, maar vermoedde ik toch niet, dat ter voltooiing
van dien arbeid zooveel tijd en moeite ten koste moesten gelegd
worden als door Dr. KOHNSTAMM eraan gegeven is. En ook hij zelf
heeft eerst van lieverlede den omvang dier taak leeren kennen.
Al is dit boek ontleend aan de handschriften van Prof. SPRUYT,
de samenvoeging van het geheel is het werk van Dr. KOHNSTAMM,
Hij heeft de indeeling gemaakt en den gang van het betoog ontworpen. Veel van hetgeen hij in de bewerkingen van Dr. BAKHOVEN en Prof. VAN DER WAALS vond, is door hem gewijzigd; niet
zelden heeft hij weggelaten wat zij aanteekenden, of daaraan een
andere plaats gegeven : zoo is de door BAKHOVEN opgestelde inleiding tot de Grieksche philosophie ten deele in de algemeene
Inleiding, ten deele in andere paragrafen opgenomen. Niet zelden ook
heeft hij gedeelten uit de manuscripten ingevoegd, die naar zijn
oordeel niet mochten ontbreken of voor den samenhang noodig
waren. En al heeft hij ons daarbij geraadpleegd, in den regel kwam
ons advies hierop neer, dat hij alleen beslissen kon over de veranderingen, die hij voorstelde ; niemand onzer had zich zoo onverdeeld in het boek verdiept als hij.
De eer van op het titelblad als de bewerker te worden genoemd,
komt hem ten volle toe.
Zie ik terug op hetgeen met de dictaten geschied is sedert zij
mij werden toevertrouwd, dan ontbreekt mij op de mogelijke vraag, of
deze uitgave niet weder een proeve geeft van den welbekenden „bekwamen spoed", het antwoord niet. Indien niet aanvankelijk de drie bewerkers, vooral Dr. VAN DER WAALS en Dr. KOHNSTAMM, veel tijd
en veel werkkracht tot hun beschikking hadden gehad, en indien
niet, nadat VAN DER WAALS in het voortzetten van den arbeid was
verhinderd geworden, KOHNSTAMM onverpoosd en onvermoeid zich
gewijd had aan de taak, die hij op zich genomen had, deze uitgave
zou nog jaren op zich hebben laten wachten. Alleen de gelukkige
omstandigheid, dat zij zooveel tijd eraan geven konden, gepaard met
hun warme vereering van het onderwijs van Prof. SPRUYT, heeft het
mogelijk gemaakt, dat de velen, die er prijs op stellen, in de gelegenheid
zijn kennis te nemen van de wijze, waarop hij de wijsgeerige vraagstukken behandelde, of door dit boek daaraan herinnerd te worden. 1)
I) Met erkentelijkheid wil ik hier melding maken van de vrijgevige beschikking, waarmee Directeuren van TEYLER ' S Stichting hun ingenomenheid met
de uitgave van dit werk en van de Logica hebben getoond.
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Er zijn meer redenen, waarom ik wenschelijk oordeelde de
geschiedenis van de wording van het boek te vertellen, maar het
dient toch vooral om den lezers onder 't oog te brengen, in hoever
SPRUYT zelf kan worden verantwoordelijk gehouden voor hetgeen
in dit boek aangeboden wordt, en in hoever die verantwoordelijkheid rust op hen, wien namen op het titelblad genoemd zijn, en
van deze in 't bijzonder op Dr. KOHNSTAMM.
Evenwel slechts ten deele kan van verantwoordelijkheid gesproken worden. Wanneer uit een aantal veelsoortige en veelvormige
manuscripten, zich uitstrekkend over een tijdperk van bijna 25
jaren en door den schrijver met een gansch ander doel geschreven, een boek wordt samengesteld, en de samenstellers zich
er vooral op toeleggen om zoo weinig mogelijk af te wijken van
de eigen woorden en afbreuk te doen aan den eigen betoogtrant
des schrijvers, dan zal onvermijdelijk een werk ontstaan, dat in
meer dan één opzicht geen kritiek lijden kan.
Ik acht het niet overbodig de toepassing dezer waarheid op dit
boek aan de hand te doen.
In de eerste plaats wil ik daartoe herinneren aan de wijze,
waarop SPRUYT zijn onderwijs pleegde in te richten. Het doel van
zijn onderwijs was de hoorders met de vraagstukken der wijsbegeerte bekend en vertrouwd te maken ; maar voor het bereiken
van dat doel was een struikelblok op zijn weg gelegd. Hij sprak
er over op zijn college van 23 Januari 1901 : „Bij hen, die
„voor 't eerst mijn college over geschiedenis der wijsbegeerte
„bezoeken, kan geen kennis van wijsbegeerte ondersteld worden.
„Dit is natuurlijk een nadeelige omstandigheid. De toehoorders,
„die voor de tweede of de derde maal komen, hooren vele zaken,
„die zij vroeger op soortgelijke wijze hoorden behandelen; zij, die
„voor 't eerst komen, worden wat sneller in de wijsbegeerte inge„leid dan voor hen wenschelijk is. Een splitsing in tirones en vete„rani zou raadzaam zijn, maar is bij de zwakke bezetting van onze
„litterarische faculteiten haast niet mogelijk."
In deze woorden ligt opgesloten, dat SPRUYT menigmaal van den
gang van zijn betoog afweek om zijn hoorders bezig te houden
hetzij met de geschiedenis van het vraagstuk, waarover hij sprak,
om den geleidelijken en gestadigen voortgang van het wijsgeerig
denken in 't licht te stellen, hetzij met nevenliggende vraagstukken, ten einde den samenhang van schijnbaar gansch andersoortige
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problemen aan te toonen. En hoewel nu bij de bewerking der
dictaten getracht is door verplaatsing en weglating aan de gedachten
een meer geleidelijken gang te geven, toch zal de lezer van dit
boek aan die wijze van behandeling sterk herinnerd worden. Mag
daarin voor de leerlingen van Prof SPRUYT dit voordeel gelegen
zijn, dat zij zijn voordrachten des te beter in de herinnering kunnen terugroepen, 't is toch onmiskenbaar een schade, dat daardoor
in dit boek die eenheid van gedachtengang, die welgelijnde bouw
wordt gemist, waardoor de geschriften, die SPRUYT zelf in 't licht
heeft gegeven, zich kenmerken.
Daarnevens zijn er andere oorzaken, dat het boek zooveel minder waarde heeft dan wanneer het door de hand van SPRUYT
zelven was bewerkt.
Om het verband niet te verbreken en in den gang der gedachten
zoo weinig mogelijk leemten te laten, zijn gedeelten opgenomen,
die, ofschoon zij in de collegekamer goed ter plaatse waren, reeds
door ons nauwlijks waardig geacht werden om onder SPRUYT'S
naam openbaar te, worden gemaakt, en des te minder door hem
zelven daartoe zouden bestemd zijn. In 't bijzonder geldt dit van
de stukken, die op de ethiek betrekking hebben, De beschrijving van
en het oordeel over de empiristische zedekunde komen mij, met
name ten aanzien van het utilisme, evenmin juist als billijk voor;
zij zouden door SPRUYT zelven niet onveranderd zijn opgenomen.
Dit laatste kan ook gezegd worden ten opzichte van de ethiek van
KANT (zie de noot op blz. 598). Indien in de laatste jaren SPRUYT's
denken zich niet in de richting der ethiek bewogen had, zouden
deze gedeelten geen plaats in het boek erlangd hebben.
En tusschen hetgeen wel moest en hetgeen niet mocht worden
verworpen bleef veel over, dat aan de speling der waardeering
plaats gaf, en waarover mitsdien de opinies niet altijd samenstemden. Ware ik de bewerker geweest, dan zou de eerste paragraaf
slechts zeer verkort in het boek zijn opgenomen ; ik ben toch overtuigd, dat zij den auteur zelven slechts zeer weinig zou bevredigen ; de bewerkers, hoewel ook zij met die bladzijden weinig
ingenomen waren, oordeelden om verschillende redenen, dat zij
kwalijk gemist konden worden, en dat hun oordeel meer gegolden
heeft dan het mijne, zal wel niemand afkeuren.
Werd alzoo door de keuze der stukken groote invloed geoefend
op den vorm, waarin SPRUYT' s werk den lezer bereikt, daarbij
komt, dat de bewerkers uitspraken en oordeelvellingen ongewijzigd

hebben gelaten, waarvan met meer dan waarschijnlijkheid kan worden vermoed, dat SPRUYT 'S eigen pen ze zou hebben verzacht of
verscherpt, en dat omgekeerd wijzigingen zijn aangebracht, waarvan
niet met volkomen zekerheid kan worden uitgemaakt, dat SPRUYT
ze zou hebben onderschreven.
Om dit te verduidelijken wil ik de pen overreiken aan den bewerker zelven.
Ik heb, zoo zijn de woorden van Dr. KOHNSTAMM zelven, altijd
den geest boven de letter laten gaan. Vond ik een plaats, die ik voor
beslist onjuist hield, of liever, voor beslist in strijd met SPRUYT'S
werkelijke meening, dan heb ik wel vaak geaarzeld en geschroomd
haar te veranderen, maar ben ik daartoe ten slotte toch, als het
belangrijke zaken betrof, altijd overgegaan. En dit heb ik in dien
zin opgevat, dat ik als SPRUYT ' S werkelijke meening beschouwde
het geheel van overtuigingen, dat hij, naar mijn beste weten, in
de laatste jaren van zijn leven bezat. Door die opvatting heb ik
mij bij het bewerken van het boek steeds laten leiden. Zoo heb
ik bijv. het oordeel over de zienswijze van Prof. HEYMANS op
blz. 111 onveranderd gelaten, al was de verzoeking groot er zulk
een vorm aan te geven, dat het naar mijn meening meer met billijkheid en waarheid overeenkwam. Maar ik heb reden aan te nemen, dat hier mijn zienswijze van die van SPRUYT verschilde. Om
dezelfde reden, die mij hier tot onveranderd opnemen noopte, heb
ik tal van andere plaatsen wèl veranderd. Natuurlijk neemt dat niet
weg, dat er nog veel in het boek voorkomt, waarvan ik geloof,
dat SPRUYT het gewijzigd zou hebben, had hij zelf dit boek uitgegeven. Dit geldt gedeeltelijk weinig belangrijke zaken. Zoo heb ik
de spelling der eigennamen behouden, die SPRUYT gewoon was te
volgen, ofschoon er reden is te vermoeden, dat hij thans voor
enkele ervan een andere verkozen zou hebben, die in den laatsten
tijd voor de juiste gehouden wordt. Maar het betreft ook belangrijker
punten. Herhaaldelijk toch stond ik voor de keuze óf een onderwerp geheel onbesproken te laten, èf een geheel nieuwe lezing op
te stellen, die niet meer SPRUYT ' S werk zou zijn geweest, èf een
stuk op te nemen, al vermoedde ik, dat SPRUYT het thans en voor
dit doel anders zou geschreven hebben. In dat geval heb ik steeds
het laatste gekozen als ik meende, dat geheel weglaten niet wel
doenlijk was. Zoo ben ik van oordeel, dat paragraaf 42 het wezen
der wijsbegeerte niet trouw naar de latere opvatting van SPRUYT
karakteriseert, en in dat opzicht niet strookt met de aanduiding,
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die van die opvatting op de laatste bladzijden van het boek gegeven wordt; niettemin kon ik tot het weglaten dezer paragraaf
niet besluiten. Slechts op één plaats vond ik het verschil zoo belangrijk, dat ik gemeend heb er in een noot op te moeten wijzen;
het spreekt van zelf, dat daaruit niet mag worden geconcludeerd,
dat dit de eenige is, waaromtrent zulk een opmerking zou kunnen
gemaakt worden.
Op de plaatsen nu, die ik meende wel te moeten wijzigen, heb
ik, zooals ik zeide, steeds getracht SPRUYT ' S meening weer te geven, maar het spreekt van zelf, dat ik kan gedwaald hebben,
en dat dus ook om deze reden SPRUYT niet voor alles wat in het
boek staat mag verantwoordelijk gesteld worden.
Daarbij komt nog, dat ik, wanneer ik thans de bewerking der
manuscripten op nieuw beginnen moest, zeker niet altijd dezelfde
stukken zou gebruiken als die ik voor dit boek gekozen heb. Ook
hier geldt, dat ik naar mijn beste weten gehandeld heb. Maar ik
ben er mij volkomen van bewust, dat mijn weten met en door
de bewerking veranderd is, en dat ik dus nu de keuze anders
zou doen, afgezien nog van het toevallige, dat er ligt in de keuze
tusschen een kleiner of grooter aantal gelijkwaardige stukken. Ik
zou nu sommige sterk geprononceerde meeningen minder sterk doen
uitkomen, of omgekeerd, (waartoe altijd wel zelfs zonder materieele
verandering, alleen door de keuze uit verschillende lezingen gelegenheid was), omdat ik thans een ander, naar ik meen juister,
inzicht heb in wat SPRUYT bedoelde te zeggen dan vóór drie jaar.
Ik ontveins mij niet, dat ik door dat alles wel eens wat ik
zelf voor juist hield aan SPRUYT zal hebben toegedicht ; het is niet
mogelijk aan dat gevaar geheel te ontkomen; men is altijd geneigd
te denken, dat een ander de i neeningen, die men zelf als volkomen
overtuigend beschouwt, onderschrijft, hoeveel te meer natuurlijk als
het een vereerden leermeester geldt. Toch heb ik overal zooveel
mogelijk getracht tegen dit gevaar te waken. Dat bij sommige
minder belangrijke, althans voor dit boek minder belangrijke,
quaesties mijn persoonlijke voorkeur wel eens meegewerkt heeft bij
de beslissing, spreekt van zelf en was niet te vermijden.
Aan deze woorden van Dr. KOHNSTAMM voeg ik toe, dat in de
manuscripten soms een enkel woord in de plaats stond van een
gedachte, zoodat de bedoeling ervan alleen uit het verband te
begrijpen was. Die enkele woorden moesten zoo gevoegelijk als het
geschieden kon tot zinnen worden gemaakt, die in den gedachtengang
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pasten ; en dat daardoor de stijl wel eens schade leed, is licht begrijpelijk. Zeker zijn er bladzijden waarop het merkbaar is, dat de zinnen niet
zoo uit de pen van SPRUYT gevloeid zijn als zij daar gelezen worden.
Ofschoon het allerminst verklaring noodig had, dat zoowel de
samenstelling van dit boek als menige zinsnede, die erin voorkomt,
niet op de verantwoording mag worden gesteld van den man, aan
wiens handschriften het ontleend is, heb ik deze mededeelingen
niet willen terughouden, opdat het bekend zij in welk licht dit
werk door de bewerkers en door mij wordt gezien.
Verzwakt, in menig opzicht verminkt en ontsierd, is hetgeen door
ons uit SPRUYT ' S nalatenschap aangeboden wordt. Het zijn slechts
membra disjecta van zijn onderwijs, die, zooals zij hier samengevoegd
zijn, geen welsluitend geheel vormen. Aan een boek als dit zou niemand zich meer ergeren dan hij, die er toch de eigenlijke auteur van
is, en onder wiens naam het de wereld ingaat. Maar ik ben ervan
overtuigd : hij zou aan de bewerkers de eer niet hebben onthouden
uit zijn nalatenschap een werk te hebben samengesteld, 't welk mag
worden gehouden voor het beste, dat er aan ontleend worden kon.
En voor ons heeft het een veel hooger waarde dan SPRUYT zelf
eraan zou toekennen. Wat eraan het boek ook ontbreken moge,
het is niettemin een boek van SPRUYT ; zijn pen en zijn geest laten
zich op bijna, iedere bladzijde bespeuren. De soberheid en de bondigheid van stijl en betoogtrant, die voor een protest kunnen gelden tegen den woordenrijkdom en de breedsprakigheid, waarmee
veelal wijsgeerige vraagstukken aan de markt worden gebracht;
de heldere uiteenzetting en de onpartijdige beoordeeling van principieele en soms vrij abstracte vraagstukken, de afwezigheid van
de zucht om een bepaald stelsel ingang te doen vinden, — zijn
bij de omzetting der manuscripten door andere handen niet schuil
gegaan. Dit werk profeteert niet, maar onderwijst, en daarom verschaft
het een onmisbare uitrusting aan hen, die zich door de wijsbegeerte
aangetrokken gevoelen, en beseffen, dat haar problemen te kennen
en te begrijpen de eerste eisch is, die hun gesteld wordt. En wellicht zal het bij velen een behoefte wekken, waarvan zij zich, ondanks hun wijsgeerigen ijver, totnogtoe niet bewust waren.

Voor de mededeelingen en opmerkingen, die thans nog in mijn
pen zijn, biedt de titel van het boek een bruikbaar uitgangspunt.

Op het philosophisch congres, dat vóór enkele maanden te Genève
gehouden werd, is met zoo groote eenstemmigheid de strijd aangebonden tegen allen, die de waarde van de geschiedenis der wijsbegeerte voor de studie van de wijsbegeerte ontkennen, dat de
vergaderde wijsgeeren de herinnering aan een vermaard Spaansch
ridder zouden hebben opgewekt, indien te elfder ure de eer van
het congres niet gered ware door een spreker, die met slagvaardigheid betoogde, dat voor de kinderen van den nieuwen tijd op
den akker van de geschiedenis der wijsbegeerte geen voedzaam
graan te oogsten valt.
Wat men intusschen, nog voordat deze unicus zijn gevoelen had
uitsproken, daartegen in het midden had gebracht, was niet zonder
leering; in de eerste plaats, omdat, — zoo het al de nadenkende hoorders niet tot de conclusie mocht hebben gevoerd, dat de vraag, die men
trachtte te beantwoorden, voor niet-ontvankelijk moet gehouden worden (Bestaat er eigenlijk iets, dat men de geschiedenis der wijsbegeerte
noemen kan ?) — het hen wel tot het inzicht zal hebben gebracht,
dat op die vraag geen antwoord mogelijk is, indien zij niet herleid
wordt tot deze : in hoever een geschiedenis van de wijsbegeerte voor
de studie der wijsbegeerte van belang kan zijn ?
Bestaan er geschiedenissen van de wijsbegeerte, dan zijn het wel
de werken, waarvan UEBERWEG-HEINZE, naar mijn weten, het
meest uitgelezen model is; aan mijn erkentelijkheid jegens dat boek
doe ik niet te kort, als ik beweer, dat de onnoozele nog moet geboren
worden, die meent door de bestudeering van dat boek tot de kennis
van de wijsgeerige vraagstukken te zullen worden ingeleid.
Maar dat is geen oordeel over de waarde, die een geschiedenis
van de wijsbegeerte voor onze wijsgeerige opvoeding hebben kan;
die waarde wordt er aan gegeven door den geest van hem, die
haar ontwerpt. En de eerste, ofschoon negatieve, verdienste van
zulk een ontwerper bestaat in hetgeen hij weet te verzwijgen ; want
ten aanzien van alle geschiedenis, en niet het minst van de geschiedenis der wijsbegeerte, komt het, naar WINDELBAND ' s gezegde,
aan op de kunst om te vergeten. Wat over deze materie op blz. 8 v.v.
-van dit boek aan de hand van MALEBRANCHE gezegd wordt, blijft
ot op den huldigen dag behartigingswaardig, en zou met treffende
voorbeelden uit de studiën van onzen tijd kunnen worden geïllustreerd.
Van hetgeen in de geschiedenis van (le wijsbegeerte onze aandacht
trekt en verdient, wordt steeds de omvang meer beperkt, maar wint
hetgeen er overblijft aan beteekenis. Ik zeg hiermee niet veel anders
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van dit boek. Wordt daar niet ondersteld, dat wijsgeerige vraagstukken
niet voor ons van belang zijn, omdat zij door vroegere geslachten
van beteekenis geacht werden, maar dat wij belang stellen in wat
denkende mannen hebben geoordeeld over vraagstukken, die voor
ons van beteekenis zijn ? Een geschiedenis der philosophie is daarom
gansch iets anders dan de aaneenrijging van de denkbeelden en
stelsels der wijsgeeren in chronologische orde; zij is onze philosophie,
gesteld in het licht der historie. Van haar vraagstukken hebben wij
slechts een verwarde en nevelachtige voorstelling, zoolang hun
wording en hun ontwikkeling door ons niet worden gekend. De
historie, die ons die problemen heeft gegeven, is ook de meesteres,
die ze ons leert verstaan.
De bewerker stelt er dan ook prijs op, dat hier met enkele
woorden het karakter van dit boek zal worden aangeduid. Het wil
door een schets te geven van de ontwikkelingsgeschiedenis der
wijsgeerige problemen inleiden tot het recht verstaan van die wijsbegeerte, die naar SPRUYT ' S meening moet aanvaard worden als
slotsom van wat door vroegere wijsgeeren is gedacht. Voornamelijk
met het oog op dat doel werd dan ook beslist over opname of
verwerping van wat de manuscripten aanboden. Die handelwijze
getuigt van de groote liefde waarmede de bewerker het wijsgeerig
standpunt heeft aanvaard, waarop SPRUYT zich bij zijn onderwijs
stelde. Wie spreekt van een ontzewikkelingsgeschiedenis der wijsgeerige
problemen bedoelt te zeggen, dat de geschiedenis der wijsbegeerte
niet het tafereel aanbiedt van een aantal verschillende onsamenhangende meeningen, maar dat zij een organisch geheel is, met dien
verstande, dat de wijze waarop de wijsgeerige vraagstukken in een
bepaalde periode worden gesteld en opgelost, voorbereid en mogelijk
gemaakt moet zijn door wat daarover in vroegere tijdperken is gedacht. Van deze overtuiging, die SPRUYT in zijn onderwijs heeft
geleid, meende de bewerker de juistheid te meer in dit boek in
het licht te moeten stellen, omdat het zich evenals SPRUYT's colleges
niet richt tot hen, die van wijsbegeerte hun studie hebben gemaakt,
maar tot hen, die tot haar willen worden ingeleid. En voor dezen
acht hij niets zoo noodlottig en storend voor hun studie als de
meening, dat in het wijsgeerig denken geen vooruitgang te bespeuren of aan te toonen zou zijn.
De lezing van een geschiedenis der wijsbegeerte is intusschen
niet meer dan een inleiding tot, de lagere school van de beoefening

- XVIIl -der wijsbegeerte. In De Gids van 1871 schreef SPRUYT : „de studie
„van eene geschiedenis der philosophie kan niets meer doen dan
„ons den weg wijzen, waarlangs wij kunnen komen tot de vorming
„van een zelfstandig oordeel over die geschiedenis, dat alleen door
„bronnenstudie kan worden verkregen."
Ik schreef deze woorden niet over om te ontmoedigen. Wie niet
behoort tot de weinigen, die in de gelegenheid zijn tot de bronnen
zelven te gaan, noch tot het zeer kleine aantal van hen, wier aanleg
hen daartoe voorbestemd heeft en geschikt maakt, vinde daarin
geen oorzaak tot verontrusting en geen aanwijzing, dat hij zich ten
eenen male van wijsbegeerte te onthouden heeft. Het is een reden
tot verheuging, dat wij niet allen wijsgeeren behoeven te worden
en ook niet willen worden; indien wij door de studie der wijsbegeerte slechts iets van haar zout in ons opnemen, wordt de
bedoeling vervuld, waarin die studie voor de meesten onzer haar
aanbeveling heeft.
Voor hen nu, wier begeerte zich daarnaar uitstrekt, is deze
Geschiedenis der Wijsbegeerte bestemd.
Na langdurig overwegen is deze titel gekozen; niet omdat hij
den inhoud van het boek nauwkeurig en volledig teruggeeft, maar
om veelheid van woorden op het titelblad te vermijden. Vruchteloos is gezocht naar een titel, waaraan de inhoud met voldoende
getrouwheid beantwoordde. Eenigszins minder onjuist zou hij geweest zijn, als hij geluid had : Inleiding tot de geschiedenis der wijsbegeerte; en het meest beantwoordend aan den inhoud van het
werk zou de omschrijving geweest zijn : Inleiding tot de voornaamste
vraagstukken der theoretische wijsbegeerte door middel van een schets
van hun wording en ontwikkeling tot KANT. En ook dan zou er nog
iets aan hebben ontbroken ; want deze schets wordt telkenmale onderbroken door en vermengd met de behandeling van andere vraagstukken, die zich bij de bespreking van de stelsels der wijsgeeren
voordeden. Het boek bestaat alzoo uit fragmenten van een geschiedenis der wijsbegeerte, wier samenhang en eenheid gevonden wordt
in het denken van hem, aan wiens handschriften zij zijn ontleend.
Dit fragmentarische treedt in 't bijzonder hierin aan 't licht, dat
niet iedere wijsgeer zooveel plaats gekregen heeft als hem naar de
beteekenis, die aan zijn stelsel wordt toegekend, van rechtswege
zou toekomen, noch zooveel plaats, als aan zijn denkbeelden in
de manuscripten was ingeruimd. Van SPINOZA ' S wijsbegeerte vindt
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de lezer slechts gesproken op blz. 387, hoewel SPRUYT haar op zijn
college breedvoerig behandeld heeft. Maar hoe belangwekkend die
lessen ook waren, hoe vruchtbaar voor onze kennis van het zieleleven, zij waren te weinig stelselmatig en mitsdien weinig geschikt
om in dit boek verwerkt te worden. Enkele opmerkingen zijn hier
en daar opgenomen, o. a. bij de behandeling van de zucht tot nabootsing op blz. 126.
Ware SPINOZA 'S leer besproken geworden, dan zou iets zijn weggenomen van den indruk, dien SPRUYT ' s oordeel over die leer heeft
nagelaten bij de lezers van zijn opstel, in De Gids van 1875 onder het
opschrift: Een Anachronisme, verschenen. Al zou hij zijn toenmalig
oordeel niet in den vollen zin des woords hebben herroepen, hij
zou toch in later jaren zeker met minder afkeuring en met veel
meer waardeering over SPINOZA ' S wijsbegeerte hebben gehandeld.
Dat opstel trouwens , was niet zonder hartstocht geschreven, een
hartstocht, die meer gericht was tegen de onbekookte verheerlijking, die SPINOZA zich van VAN VLOTEN moest laten welgevallen,
dan tegen dien wijsgeer zelven. Hoe dit zij, reeds in dat opstel
wordt gewezen op den invloed, dien SPINOZA op het denken der
i9de eeuw geoefend heeft, een waarheid, die haar aanvulling vindt
in de opmerking op blz. 388 van dit boek, dat SPINOZA ' S leer in de
I 8de eeuw weinig instemming vond. Daarom is door het ontbreken van
die leer geen schakel in deze geschiedenis weggevallen; immers de
wijsbegeerte van de jongste eeuw komt in dit boek niet ter sprake.
Het boek eindigt met de uiteenzetting van de wijsbegeerte van
KANT. Alleszins gegrond was het oordeel van Dr. KOHNSTAMM, dat
met deze het boek moest besloten worden, wijl over de wijsgeeren
na KANT, behalve over SCHOPENHAUER, in de dictaten weinig gesproken wordt.
En van de behandeling van SCHOPENHAUER geldt ten deele hetzelfde wat daareven over die van SPINOZA gezegd is. Het college,
dat SPRUYT over dien wijsgeer gegeven heeft, staat weinig in verband met de andere colleges over nieuwere wijsbegeerte. Waar het
gevoegelijk geschieden kon, is in dit boek een enkele opmerking
ingelascht, op dat college uitgesproken ; voor 't overige is een en
ander van hetgeen op dat college gezegd is, openbaar gemaakt in
de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van 1894.
Eendeels denkende aan hetgeen daarin door SPRUYT gezegd is,
anderdeels mij herinnerend den algemeenen indruk, dien zijn
oudste geschriften bij mij achterlieten, las ik met eenige verwonde-
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ring in het Levensbericht, door prof. VAN DER WIJCK opgesteld, dat
SPRUYT tot kort vóór het aanvaarden van zijn hoogleeraarsambt,

zijn denkbeelden aan SCHOPENHAUER heeft ontleend, en wel in
dier mate, dat deze philosoof „zijn meester" kan worden genoemd.
Ik zal mij wel wachten die bewering te bestrijden of haar juistheid in
twijfel te trekken, maar 't zou mij lief zijn geweest als de schrijver haar
toegelicht had. Reeds in de Geschiedenis van de Leer der aangeboren
begrippen, dat door SPRUYT in 1878 geschreven werd, wordt weinig
gunstig over SCHOPENHAUER geoordeeld, en volgens het opstel, naar
hetwelk ik zooeven verwees, is hij een wijsgeer, „wiens werken, als
„wijsbegeerte beschouwd, beneden peil staan, omdat hij met de
„grootste argeloosheid tal van tegenstrijdige beweringen tracht te
„vereenigen" (blz. 84), — „wiens theorieën van begripsverwarringen
wemelen" (blz. 104), „wiens populariteit in het leven geroepen is
door den tijdstroom, die rede en wetenschap veracht" (blz. 86), —
zoodat „geen schrijver er op gesteld zal zijn als Schopenhaueriaan te
worden aangewezen" (blz. 84). Daarmee is zeker de bewering van
prof. VAN DER WIJCK niet weerlegd; ik althans zou niet willen
beweren, dat SPRUYT in den loop der jaren standvastig was in zijn
waardeering van de wijsgeeren, noch dat hij bezadigd was in het
uitspreken van zijn oordeelen, -- ik sprak er reeds van, toen ik
SPINOZA noemde —; onmogelijk is het dus niet, dat die eigenaardigheid, waarin een trek van zijn karakter openbaar werd, zich ook
vertoond heeft in zijn opinie over de denkbeelden van SCHOPENHAUER, maar er zou een sterk licht op gevallen zijn, indien prof.
VAN DER WIJcK den Schopenhaueriaanschen zuurdeeg in de oudste
geschriften van SPRUYT had aangetoond.
De loop der jaren heeft zeker verandering gebracht in SPRUYT's
oordeel over de wijsgeeren, die in de i9de eeuw met SCHOPENHAUER
aan den wijsgeerigen hemel van Duitschland hebben geschitterd.
„De richting in de philosophie, waarop FICHTE het eerst den voet
„zette, en waarin SCHELLING en HEGEL met snelle schreden hun weg
„vervolgden" (De Gids 1872, blz. 125) was voor hem in zijn jonge jaren
een bedenkelijke en betreurenswaardige afdwaling van het pad, dat
de wegwijzer, KANT, had aangewezen. Maar de beteekenis van hun
wijsbegeerte is op rijperen leeftijd anders door hem ingezien en
beoordeeld ; en dat daaromtrent niet dan slechts enkele en weinig
uitgewerkte schrifturen gevonden werden, heeft zeker de waarde
van dit boek grootelijks verminderd.
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Nu en dan heeft SPRUYT op enkele belangrijke momenten der
wijsbegeerte van de philosophie na KANT de aandacht gevestigd,
maar wat daarvan in de aanteekeningen te vinden was, paste te
slecht in de oeconomie van dit boek om daarin opgenomen te
worden. Evenwel het is meer dan een gissing, dat zij van lieverlede
een grootere plaats op de colleges zou hebben ingenomen dan haar
totnogtoe gegeven was. 1)
Wat op blz. rob van dit boek te lezen staat, stelt het reeds
boven allen twijfel, dat SPRUYT zich ernstig onledig heeft gehouden
met wat in de egde eeuw op wijsgeerig gebied is gedacht, maar
daarvan is ook het getuigenis voorhanden van een cahier met
excerpten uit HEGEL, dat onder de manuscripten gevonden werd;
het is kennelijk niet alleen met het oog op eigen studie aangelegd, maar ook met het doel om er een dictaat voor een college
uit samen te stellen; daartoe zouden de verwijzingen naar de manuscripten van andere colleges, de citaten en de opmerkingen gediend hebben, die er in te vinden zijn.
Zeker mag hieruit de gevolgtrekking niet worden gemaakt, dat
SPRUYT in zijn laatste levensjaren een volgeling van de wijsbegeerte
van HEGEL zou geworden zijn; daarvan zijn geen aanwijzingen
voorhanden, en volgens Dr. KOHNSTAMM heeft SPRUYT op een der
colleges van den laatsten cursus uitdrukkelijk het tegendeel uitgesproken, o. a. door de verklaring, dat hij het principium contradictionis in geen geval zou willen prijsgeven, waarmee hij dan ook
in strijd zou gekomen zijn met wat dit boek van zijn denkbeelden
geeft. Maar wel getuigt het, dat hij de beteekenis der Hegeliaansche wijsbegeerte niet miskende of ook maar laag schatte.
Zijn plannen dienaangaande heeft hij in den laatsten cursus, dien
het den leerlingen gegeven is geweest te hooren, met ondubbelzinnige woorden uitgesproken. Het college over Nieuwere philosophie
was aangekondigd onder den naam : de philosophic van Kant, maar
dat hij daarbij niet wilde blijven staan, bleek reeds op het college
van den i 7 den October, aan de aanteekeningen waarvoor ik de
volgende woorden ontleen :
„In dezen cursus zal ik handelen over de periode, die met KANT
„begint en door de Duitschers als de bloeitijd hunner philosophie
„wordt beschouwd
i) Door de lezers van de Kantstudtén kan het volgende beschouwd worden
als een uitwerking van hetgeen door prof. VAN DER WIJcx is gezegd aan 't slot
van zijn schets van SPRUYT 'S Kantianisme (VIII. 4. blz. 452).
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En voortgaande stelde hij de reden in het licht, die hem daartoe
bewoog:
„Over de waarde der philosophische leeringen van KANT, FICHTE,
„SCHELLING, HEGEL en SCHOPENHAUER wordt zeer verschillend ge„oordeeld
„Op 22 November 1862 hield HELMHOLTZ te Heidelberg zijn
„rectorale rede, en bij die plechtige gelegenheid, niet dus in een
„improvisatie, niet in een gewoon geschrift, waarvoor alleen H.
„HELMHOLTZ aansprakelijk is, verkondigde hij, dat HEGEL ' S natuur„philosophie de proef op som had moeten leveren, dat zijn stelsel,
„de identiteitsphilosophie, iets meer is dan een droombeeld".
„„HEGEL ' S Naturphilosophie erschien den Naturforschern wenig,,,,stens absolut sinnlos. Von den vielen ausgezeichneten Naturforschern
„„jener Zeit fand sich nicht ein einziger, der sich mit den HEGEL '
Ideen hatte befreunden kunnen. Da andererseits fur HEGEL-,schen
,,,,es von besonderer Wichtigkeit war, gerade in diesem Felde sich
,,,,Anerkennung zu erfechten, so folgte eine ungewohnlich leiden,,,,schaftliche und erbitterte Polemik von seiner Seite, die nament,,,,lich gegen Is. NEWTON, als den ersten und grossten Reprásen,,,,tanten der wissenschaftlichen Naturforschung, gerichtet war".
„wat HELMHOLTZ in deze plaats over de houding der „Naturfor„scher" tegenover de philosophie na KANT zegt, is niet geheel juist.
„Aan de astronomen, de physici, de chemici scheen werkelijk
„HEGEL ' S natuurphilosophie „absolut sinnlos". Maar de plant- en
„dierkundigen (biologen, zooals men ze thans noemt), de geologen
„en vooral de medici waren in een geheel ander geval. Zij gingen
„wel in den regel niet met HEGEL mede, maar zij waren door
„SCHELLING tot een natuurphilosophie gebracht, waartegen HELM„HOLTZ even groot bezwaar heeft als [tegen ?] HEGEL zelf.
„Plant- en dierkundigen en medici vormen in zooverre een over„gang tot de geleerden, bij wie HEGEL 'S philosophie zeer hoog ge„schat werd, de juristen, de theologen, de historici, de philologen,
„dat zij zich evenals deze bezig houden met de studie van levende
„wezens, terwijl de astronoom, de physicus, de chemicus dit niet
„doet. Vraagt men, waardoor het levende zich van het levenlooze
„onderscheidt, dan leert men zekere verschijnselen kennen, wier
„vermelding en toelichting de beoefenaar der levende natuur het
„allereerst in een wijsgeerig systeem moet zoeken, terwijl de astro„noom of de physicus met die verschijnselen niet te maken heeft.
„En uit dit gezichtspunt laat zich de verschillende indruk, dien de
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„verklaren. Het levende wezen vertoont zekere eigenaardigheden,
„waarmede de natuurbeschouwing van den physicus en den astro„noom geen weg weet.
„Over het verschil van 't levende en het levenlooze is natuurlijk
„zeer veel te zeggen. Ik sluit mij aan bij SPENCER ' S definitie van
„leven in de Principles of Biology : „the adjustment of inner to
„outer relations", die ik gemakshalve vertaal : » de schikking van
„inwendige naar uitwendige toestanden (al schijnt „relations" wat
„anders)." ... „Waar nu, zooals bij ons zelf, dit schikken van inwen„dige naar uitwendige omstandigheden kan waargenomen worden,
„bemerkt men het streven naar een doel en de keuze der daartoe
„leidende middelen" . ... „Hierin ligt voor ons het criterium, waaraan
„wij 't levende van 't levenlooze onderscheiden. Streven naar doel„einden, keuze van de middelen zijn de functies, die wij bij 't levende
„onderstellen, bij 't levenlooze afwezig achten. En hierdoor verklaart
„zich de gunstige beoordeeling der idealistische systemen na KANT
„bij zekere klasse van onderzoekers, hun verwerping door anderen.
„De astronomen, de physici enz. bemerken bij hun onderwerpen
„niets van dat streven en die keuze, en zijn geneigd de stelsels te
„verwerpen, waarin die functies een hoofdrol spelen."
Eenige weken later (8 December) teekende hij voor zijn college
het volgende op : „Zoowel de onhoudbare resultaten, waartoe de
„critiek van het substantiebegrip den schranderen HUME gevoerd
„heeft, als de indruk, dien het psychisch leven maakt van een stroom
„van opeenvolgende toestanden te zijn, moeten eenige belangstelling
„wekken voor een philosophie, waarin beproefd wordt de wereld
„te begrijpen op een andere wijze dan de natuurwetenschap doet.
„Deze ziet de waarneembare wereld, physische en psychische (als
„zij zich daarmede inlaat) aan voor een vertooning, een verschijnsel,
„aan ons vertoond door eenige onveranderlijke substanties, de ato„men, die zich bescheiden op den achtergrond houden. De Duitsche
„philosophie breekt met de oude traditie, die reeds vóór PLATO
„begint, om het eigenlijk bestaande in onveranderlijke dingen te
„zoeken, en zij zoekt den eigenlijken grond der dingen in iets voort„durend veranderends.... Maar in hoeverre zij daarin geslaagd is,
„kan alleen door haar uitwerking in bijzonderheden blijken. The
„proof of the pudding is the eating of it, en daaraan zijn wij nog
„niet toe .... "
Dit alles heb ik geciteerd, omdat ik niet spaarzaam wilde zijn
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in het mededeelen van aanteekeningen, die een blik geven in SPRUYT'S
gedachtenwereld van den laatsten tijd, maar ook, zooals ik schreef,
om aan te toonen, dat het in zijn voornemen gelegen heeft zijn
denkbeelden over de wijsbegeerte van de i9de eeuw te ontvouwen.
Evenwel, toen hij wegens het intreden der Paaschvacantie de
colleges sloot, — om ze nooit weer te openen, -- was hij ter nauwernood met de uiteenzetting van KANT ' S denkbeelden begonnen;
zelfs wilde hij nog na de Paaschvacantie de hoofdtrekken van de
kenleer van HUME schetsen, voordat hij daartoe zou overgaan. In
de nalatenschap waren de manuscripten voorhanden van hetgeen
hij zich voorgenomen had te zullen zeggen ; de inhoud daarvan is
in het boek opgenomen, en bevestigt de meening der hoorders,
dat hij aan zijn beschouwingen over KANT ' S leer van het kenvermogen groote waarde hechtte, — een waarde, die niet in de laatste
plaats gelegen was in haar beteekenis voor de ethiek.
Wie zich aan de studie der ethiek wijdt, wordt niet zelden van
lieverlede geleid tot de problemen van de theoretische wijsbegeerte;
maar nog veelvuldiger doet zich het verschijnsel voor, dat zij, die
zich aan de theoretische wijsbegeerte wijden, gaandeweg getrokken
worden naar de studie van de praktische wijsbegeerte, vooral naar
die der ethiek. Is het geen aanwijzing, dat deze beide disciplinen
stoelen op één wortel ?
Wederzijds wordt van de eigen wetenschap naar een steunpunt
buiten haar grenzen gezocht, en zoo zijn er twee punten, waar de
theoretische wijsbegeerte en de zedekunde elkaar raken.
Deze opmerking vindt een bevestiging in den gang, dien het
denken van SPRUYT genomen heeft.
Hij heeft zich de vraag gesteld : waarom zal ik mijn denken
onderwerpen aan de wetten der rede ? In een aanteekening, waarvan het eerste gedeelte een uitwerking is van wat hij in zijn redevoering bij de aanvaarding van zijn ambt : De verhouding van de
wijsbegeerte tot de bijzondere wetenschappen (blz. 2 9) had uitgesproken,
wordt daarop een antwoord gegeven, dat van vèrstrekkende beteekenis is.
„KANT ' S oppositie tegen de psychologische verklaringswijze vindt
„haar grond in het volgende : De psychologie is een ervarings„wetenschap. Bij haar beoefening worden dus de aprioristische in„zichten als vaststaande aangenomen; hoe zou zij over de waarde
„dierzelfde inzichten kunnen beslissen ? Zij kan een theorie leveren
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„over de wijze, waarop de menschelijke kennis in den tijd gevormd
„wordt, maar over de betrouwbaarheid dier kennis kan zij niet
„oordeelen. Hiervoor is een andere gedachtengang noodig, en wel
„de teleologische, dien WINDELBAND zoekt. Alleen op grond van
„een stelsel van ethiek, waarbij zekere beginselen worden aange„nomen voor de rechte levenswijze, laat zich het zoeken naar
„kennis op een bepaalde wijze óf rechtvaardigen óf verwerpen. En
„daarbij zal men er toe moeten komen de Kantiaansche beschou„wingen te ontwikkelen in de richting van HEGEL."
Ligt niet op den achtergrond van deze woorden de gedachte,
dat recht denken een zedelijke verplichting is, waartegen wij niet
kunnen zondigen zonder schade voor geheel ons geestelijk bestaan ?
En recht denken heeft hier den zin van streven naar samenhang
van begrippen. Het bindend karakter van de rede, „het verstandelijk geweten", openbaart zich hierin, dat zij geen tegenstrijdige
stellingen in een en denzelfden geest gedoogt. „Overeenstemming
„en samenhang te brengen in de onoverzienbare schaar denkbeel„den, dat en niets anders is de taak der rede". Deze woorden
zijn ontleend aan de redevoering Over de waarde en de onwaarde
van het academisch onderwijs in de wasbegeerte, uitgesproken bij de
opening zijner lessen in September 1887, waarin hij een nog niet
verouderd pleidooi gaf voor zijn overtuiging, dat studie der wijsbegeerte, en voorzoover onderwijs haar bevorderen kon, alleen
onbevooroordeeld en onpartijdig onderwijs, de uitgelezen middelen
waren om tot vervulling van den eisch der rede te worden opgevoed.
Waarom zal ik mijn denken gebonden achten aan de wetten
der logica ? Omdat het den redelijken mensch betaamt zoo te doen.
Lag in die gedachte van SPRUYT de zedelijke kant van het redelijk
denken, daarnevens werd door hem gesteld de redelijke kant van
het zedelijk leven. Zie ik wel, dan aardde hij eenigermate naar het
beeld, dat hij in zijn Socrates als wijsgeer (De Gids 1882) van dien
„aartsbespiegelaar" ontwierp, was althans de meening, dat recht
denken leidde tot recht leven, zoo al niet voor den enkelen mensch
dan toch voor het geheel der menschheid, voor hem niet zoo volstrekt verwerpelijk, als men dat uit blz. 18o vv. zou opmaken. Maar
minder dan de Griek zag hij in de rede een uitsluitend theoretisch
vermogen, en van lieverlede nam de praktische rede in zijn waardeschatting een hooger plaats in.
De vraag naar de beteekenis des levens en het doel van 's menschen bestaan, en daarmee die naar den grondslag, waarop ons
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doen en ons laten behooren te rusten, drongen bij toeneming in
zijn denken naar den voorgrond. Men zou een bloemlezing kunnen
geven uit de talrijke opstellen, die hij openbaar gemaakt heeft, om
aan te toonen, dat die vragen hem niet tijdelijk en vluchtig, niet bij
tusschenpoozen, maar ernstig en voortdurend hebben bezig gehouden.
Vóór bijna twintig jaren schreef hij mij : „dat de vraagstukken
„der ethiek veel belangstelling wekken, is zeker voor het zedelijk
„leven van een volk niet volstrekt noodig ; maar als zij het doen,
„is mij dat een vrij zeker kenmerk van hooge beschaving, en daar„om zie ik met leedwezen, dat ons volk daarvoor in de laatste
„tijden zoo weinig aandacht heeft."
Schijnbaar laat zich hiermede de verklaring slecht rijmen, die hij
mij eenige jaren later te lezen gaf: „Van alle vakken voel ik mij
„het minst aangetrokken tot de ethiek", een verklaring, weinig aanmoedigend voor iemand, die, zooals toen met mij het geval was,
gereed stond het professoraat in de praktische wijsbegeerte te aanvaarden. Hij trachtte haar uitwerking op mij te verzachten door
er het vermoeden aan toe te voegen, dat de wijsgeerige grondslag,
waarop zijn geringe ingenomenheid met ethische geschriften berustte, bij mij allerminst instemming vinden zou. Maar meer dan
daardoor werd de ontmoedigende uitwerking dier verklaring verzwakt door de bemoedigende mededeeling, die er onmiddellijk op
volgde, dat hij zijn bewondering niet onthield aan VON HARTMANN'S
Phaenomenolod ie des sittlichen Bewusstseins, — een bewondering, die
haar tegenhanger vond in den hoogen lof, aan dezen auteur toegekend voor de belangstelling, die hij door dat werk en zijn Religionsphilosophie voor de vragen en zedekunde en godsdienstleer had
weten te wekken (De Gids 1884 I. blz. 331) —, en door zijn klacht,
dat hij reeds tweemaal begonnen was SIDGwIcK ' s Methods of Ethics
te lezen en te bestudeeren zonder den tijd gevonden te hebben dien
arbeid ook maar ten deele te volbrengen.
Maar voor 't overige is de verklaring, die ik citeerde, slechts
schijnbaar in strijd met wat ik zeide aangaande de richting, die
zijn denken en zijn zoeken namen. De lezing van zedekundige geschriften kon hem weinig behagen, omdat zij in den regel niet uitgingen van een wèl en scherp omschreven stelling over den aard,
het wezen van den mensch, een stelling, die naar zijn inzicht
alleen de vrucht kon zijn van de kennis van den band, die onzen
geest met de geheele natuur verbindt, de cognitio unionis, quam Mens
cum tota Natura habet, een kennis, die het einddoel van het streven
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der wijsbegeerte is (Zie De verhouding enz. op blz. 2 I). Meermalen
gebruikte hij als leidende gedachte van een betoog wat hij enkele
malen met de eigen woorden uitsprak : „de hoofdvraag der wijsbe„geerte geldt 's menschen plaats en beteekenis in het Heelal" ; en
zij was de allesbeheerschende vraag, omdat de redelijke mensch
alleen in het antwoord, dat op haar gegeven wordt, een richtsnoer
voor zijn doen en zijn laten vinden kan.
„De eenige metaphysica, die op 't oogenblik invloed van betee„kenis heeft op het leven, is m. i. de scholastieke, in haar besten
„vorm bij THOMAS AQUINAS te vinden. Zij vormt de vaste basis
„van de ethiek der Katholieke leer. Gelukt het aan de moderne
„menschheid niet in de plaats daarvan een andere te doen aan„nemen, dan zou op den duur de zege van het Pausdom verzekerd
„zijn. Nu is het wel zeer gemakkelijk tal van bezwaren tegen de
„scholastieke metaphysica, aan te voeren om te concludeeren, dat
„zij niets meer is dan een wilde fantasie, maar haar te vervangen
„is blijkens de ervaring een zeer zware taak. Noch SPINOZA, noch
„LEIBNITZ, noch iemand anders is daarin geslaagd, en ten gevolge
„daarvan heeft de ethiek bij de nieuwere schrijvers, voor zoover zij
„niet Katholiek zijn, een karakter, dat zou kunnen uitgedrukt worden
„door het woord „de gustibus non disputandam". Ieder beveelt aan
„wat hij voor zich het meest waardeert, zonder daarvoor redelijke
„gronden te kunnen aanvoeren, die alleen ontleend zouden kunnen
„worden aan een (ontbrekende) algemeen erkende metaphysica !"
Deze woorden zullen bij ieder, die over het levensvraagstuk wel
eens heeft nagedacht, eigen gedachten opwekken, gedachten van
instemming of van dissensie, maar zij geven op ondubbelzinnige
wijze te verstaan, dat in SPRTYT geen overtuiging vaster is geworteld geweest dan die van de waarde der wijsbegeerte voor onze
levensbeschouwing en ons levensgedrag. „Wie van een onjuiste
„voorstelling over de wereld en het leven uitgaan, betalen de boete,
„die de natuur op onkunde in zoo belangrijke aangelegenheden
„gesteld heeft; zij behandelen zich zelven en hun medemenschen
„verkeerd." (Slot van Schopenhauer's Begripsverwarring).
Uit dien hoofde was het zoeken naar een wereldbeschouwing, die
zoowel aan ons waardeeren als aan ons denken voldeed, voor hem
een onafwijsbare eisch, aan de wijsbegeerte gesteld.
En vruchteloos zou dat zoeken zijn, tenzij dat twee menigvuldig gebruikte methoden vermeden werden. Dit boek legt getuigenis af, hoe SPRUYT eenerzijds vreesde de methode, die met ver-
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waarloozing of tenminste met onvolledige en eenzijdige toepassing van
de kennis, die nauwkeurige wetenschappelijke waarneming ons van
de wereld verschaffen kan, door bespiegeling een wereldbeschouwing
poogt te ontwerpen ; anderdeels bedenkelijke gevolgen vreesde van
de overheersching van de natuurwetenschappelijke methode in ons
wijsgeerig denken. „Zal de wijsbegeerte begrijpen", zoo sprak hij
EUCKEN na, „dat zij zich niet daarom met zooveel moeite ont„worsteld heeft aan haar slavenlot als ancilla theologiae, om onder
„veel minder gunstige omstandigheden de dienstmaagd te worden
„der natuurwetenschappen ?" (De Gids 1893 III blz. 349.)
Niets druischte meer in tegen de richting van zijn denken dan
een wijsbegeerte, die in de toepassing van de methode der natuurwetenschap op het gebied der wetenschappen van het geestelijk
leven het wachtwoord van den vooruitgang ziet; zij kon naar zijn
inzicht nooit voeren tot een teleologische, of juister, een axiologische wereldbeschouwing.
SPRUYT heeft het probleem van den samenhang tusschen wijsbegeerte en zedekunde, of wat mij juister voorkomt tusschen wijsbegeerte en leven, in het midden waarvan zijn denken in de laatste
jaren stond, voor zoover ons bekend is, niet mogen uitdenken, is
niet gekomen tot een oplossing, die hem bevredigde, ten minste
voldoende bevredigde om zich aan haar stelselmatige uiteenzetting
te wijden. Den weg, waarlangs hij meende, dat naar een wereldbeschouwing moest worden gezocht, heeft hij aangewezen; ook kennen wij de grondslagen, waarop hij die wereldbeschouwing zou
hebben willen bouwen. Maar verder dan tot het plaats maken voor
het goed recht van ideaalvorming is SPRUYT niet gekomen. Wat
wij in in zijn wereldbeschouwing leeren kennen rechtvaardigt onze
waardeoordeelen niet, en waarborgt ze nog minder.
Al is er tegenwoordig minder oorzaak voor de verwachting, hetzij
dan de vrees of de hoop, dat in ons vaderland de methode der
natuurwetenschap op het gebied der wijsbegeerte tot alleenheerschappij zal komen, en veeleer reden om de verzuchting te slaken,
dat in wijsgeerige dingen met meer natuurwetenschappelijke nauwkeurigheid en voorzichtigheid mocht worden geredeneerd ; al is
bovendien het aantal beperkt dergenen, die het probleem, dat zich aan
SPRUYT ' S denken opdrong, langs den weg, dien hij wilde inslaan,
voor oplossing vatbaar achten, — het is niettemin te bejammeren,
dat het SPRUYT niet gegeven is geweest den wijsgeerigen bouw te
voltooien, waarvan hij het fondament heeft gelegd. Dat vele jaren
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lang vragen van anderen aard zijn aandacht en zijn krachten zoo
vaak in beslag namen en aftrokken van de studie, waarin hij voor
ons een uitverkoren leidsman was; en nog meer, dat hij van ons
weggenomen is geworden, toen hij gekomen was tot dat hoogtepunt van zijn denken, van waar hij meende de wijsgeerige vraagstukken, die voor hem tegelijk levensvraagstukken waren, met
één blik te kunnen omvatten, — daarvan wordt de schade geleden
en gevoeld door hen, die belangstellen in de bewegingen op het
gebied der wijsbegeerte, en van oordeel zijn, dat door hem het
probleem met zuiverheid gesteld en nader aan zijn oplossing
gebracht zou zijn. Voor dit laatste waren niet alleen de klaarheid
en scherpzinnigheid van zijn denken, maar ook en niet minder zijn
karakter borg.
De behandeling van vraagstukken, die ons leven in het hart
raken, zijn 't best toevertrouwd aan hen, bij wien het denken en
het willen elkaar zoo dicht nabijkomen als dat bij ons, kinderen
van een zoo veelzijdige cultuur als de onze, mogelijk is. En wat
van SPRUYT moge hebben gesierd of ontsierd, hij was een innerlijk
waar man; in zijn geestelijk bestaan heerschte geen verdeeldheid.
Zijn opvattingen en denkbeelden zijn in den loop des levens veranderd, en zoo zal hij tijden van onzekerheid gekend hebben, maar
twijfelzucht kon in zijn ziel geen plaats vinden; met zijn overtuigingen waren zijn handelingen in overeenstemming, met zijn verstand zijn gemoed. Ik sluit het oog niet voor het gevaar, dat bij
de beschouwing en de beoordeeling van vraagstukken, die levensopvatting en levensrichting betreffen, aan die geestelijke gesteldheid
verbonden is, maar ik ben toch verzekerd, dat in haar de bron
ligt van een oprechtheid van denken, die, als een heilzaam, bederfwerend zout, de behandeling dier vraagstukken, met name van dat
over den samenhang van wijsbegeerte en leven, vrijwaart voor verwarringstichtend woordenspel.
En wat zou de sluitsteen van zijn beschouwingen zijn geweest?
Had SPRUYT zijn geestesarbeid mogen voortzetten, dan zou hij
zeker zijn gevoelen over de beteekenis van den godsdienst voor
ons zedelijk leven tot scherper omlijning hebben gebracht. De laatdunkendheid, waarmee hij in zijn jonge jaren wel eens sprak over
kerkgeloof, heeft spoedig plaats gemaakt voor waardeering van den
godsdienst, hoewel hij zijn leven lang op een afstand van dat kerkgeloof bleef. Die waardeering kennen wij uit zijn geschriften, maar

dat hij uit die geschriften gekend wordt als een godsdienstig man
is een stelling, die zich met evenveel recht laat betwisten als verdedigen; die stelling toch behelst een uitspraak over het kenmerkende van een godsdienstig gemoedsbestaan, waarvan de juistheid
in twijfel kan gesteld worden. Maar voor wien het kenmerk gelegen is in het besef, dat wij onderworpen zijn aan een andere wet
dan die wij uit de wereld onzer waarneming leeren kennen, en
behooren tot een hoogere orde van dingen dan die zich in de ervaringswereld openbaart, hij kan met volle recht SPRUYT een godsdienstig man noemen. SPRUYT gaf slechts aan zeer enkelen een blik
in zijn innerlijk leven, maar zijn geschriften bevestigen wat hij mij
eens schreef over zijn verwantschap met godsdienstige menschen :
„zij en ik kunnen naar waarheid met SPINOZA zeggen : „Sentimus
„experimurque nos aeternos esse, al is wellicht dat Sentire bij hen
„meer een zaak van het gemoed, bij mij van het verstand !"
I. J. DE BUSSY.
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INLEIDING.
I. OVER DE WAARDE DER BEOEFENING VAN' DE

WIJSBEGEERTE EN VAN HAAR GESCHIEDENIS.

Wanneer ik, in stede van als docent aan de Amsterdamsche
Universiteit op te treden, het woord zou moeten richten tot
toehoorders van den landaard onzer oostelijke naburen, zou
ik waarschijnlijk mijn taak beginnen met een bespreking van
het begrip der philosophic, daarna spreken over het begrip
der geschiedenis, om ten slotte te handelen over het begrip :
geschiedenis der philosophie. Nu ik spreek tot Hollandsche
studenten, schijnt mij een zoo „griindliche" inleiding minder
wenschelijk ; toch acht ik inleidende beschouwingen, zij het
dan van anderen aard, niet overbodig, en dat zoowel om
redenen in 't bijzonder voor den Nederlandschen docent
geldig — waarop ik later nog zal terugkomen — als om het
groote verschil in waardeering, welke de philosophie in den
loop der tijden ondervonden heeft. Zód groot toch is dat
verschil, zóó gering wordt vaak de waarde der wijsbegeerte
geschat, dat wie aan de studie der wijsbegeerte begint, eerst
wel eens de vraag mag overwegen, in hoever zij hem van
nut zal kunnen zijn.
Over de waarde der wijsbegeerte voor het leven ontmoeten
wij, ook bij bevoegde auteurs, schijnbaar tegenstrijdige beschouwingen. Nu eens wordt er gezegd, dat zij een geleerde
liefhebberij voor enkelen is, voor de menschheid in haar
I
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.

--2geheel van geen waarde, dan weder worden tal van goede —
en ook van kwade, maar in elk geval belangrijke -- verschijnselen op maatschappelijk gebied uit haar invloed afgeleid.
Dezelfde CICERO geeft in 't zelfde boek treffende uitspraken
van schijnbaar tegengestelde strekking : „De philosophic is
een zaak van slechts weinig menschen", zoo hooren wij Tusculanae II I : „zij stelt zich tevreden met een beperkt aantal
rechters. Zij ontvliedt opzettelijk de menigte en is bij die
menigte verdacht en gehaat, zoodat iemand, die haar in haar
geheel veroordeelen wil, zulks doen kan onder de toejuiching
der menigte." Daarmede schijnt niet te strooken wat in Tusc.
V. 2 van den invloed der wijsbegeerte op het maatschappelijk
leven wordt gezegd. Daar heet het : „O Wijsbegeerte, leidsvrouw des levens ! die de deugden in 't licht stelt en de
ondeugd verdrijft ! Wat zouden, niet alleen wij, maar het
leven der menschen in 't algemeen zonder U hebben kunnen
zijn ? Gij hebt steden doen verrijzen, gij hebt de verspreide
menschen tot levensgemeenschap geroepen; gij hebt hen verbonden eerst door woningen, vervolgens door huwelijken, toen
door gemeenschap van taal en letterschrift. Gij zijt de uitvindster der wetten, gij de leermeesteres der zeden en van
de tucht geweest. Tot U nemen wij onze toevlucht, van U
zoeken wij hulp, aan U geven wij ons, zooals vroeger ten
deele, nu ten volle en geheel en al over. Want één dag
doorgebracht handelend volgens Uw voorschriften is te verkiezen boven een oneindig lang leven in strijd daarmede."
In tegenstelling dus met wat ons eerst geleerd werd, schijnt
naar het tweede citaat de philosophie niet de tijdpasseering
van enkelen te zijn, maar is zij het, die het leven bestuurt van
gansch het volk. De grond dezer schijnbare tegenstrijdigheid
is o. a. gelegen in verschil van tijd en plaats. Er zijn tijden
en volken, waarvan CICERO niet te veel zegt, als hij de philosophie hun „leidsvrouw" noemt ; maar er zijn er ook, die de
uitspraak bevestigen, dat de philosophie een zaak is van weinig
menschen; zoo de tweede helft der 19e eeuw en in dien tijd ons
volk in 't bijzonder. Heel wat minder dan die van Duitschers of
Engelschen schijnt zich onze landaard te leenen tot wijsgeerige

bespiegeling, en de groote verandering, die de wet op het Hooger Onderwijs in 1876 ten aanzien van de studie der wijsbegeerte aan onze Universiteiten gebracht heeft, zal er zeker
niet toe bijdragen die geschiktheid te vermeerderen. Tot dien
tijd moest elk student een testimonium voor logica verwerven,
velen een voor metaphysica en historia philosophiae. Terwijl de
nieuwe wet deze eischen afschafte, bande de wetgever tegelijk,
wat in geen der omliggende landen gebeurd is, de wijsbegeerte geheel uit het voorbereidend hooger onderwijs. Deze
zeer te betreuren wijzigingen zijn waarschijnlijk daaraan toe
te schrijven, dat onze wetgevers weinig dunk hadden van de
waarde der wijsbegeerte voor het practische leven. Dat die
meening niet door alle staatslieden gedeeld wordt, hadden zij
kunnen leeren uit een brief van FREDERIK DEN GROOTEN aan
den in zijn tijd beroemden WOLFF. „ Jedes denkende und
wahrheitsliebende Wesen", schrijft hij hem naar aanleiding van
het verschijnen van een nieuw boek van WOLFFS hand, „muss
an dem neuen Werk, welches Ihr soeben veroffentlicht habt,
theilnehmen. Es kommt den Philosophen zu, Lehrer der Welt
und Leiter der Fursten zu sein. Sie mussen consequent denken
und uns kommt es zu, consequent zu handeln. Sie mussen
erfinden, wir ausfiihren." En JOSEPH II schreef aan denzelfden WOLFF : „Seitdem ich den Thron bestieg und das erste
Diadem der Welt trage, habe ich die Philosophie zur Gesetzgeberin meines Reichs gemacht ; Osterreich wird in Folge
Ihrer Logik eine andere Gestalt bekommen."
Toch hadden onze wetgevers zich ter verdediging van
hun afwijkende meening kunnen beroepen op een der grootste philosophen, op PLATO. In den Theaetetzus 173 C vlg.
zegt hij van de wijsgeeren :
„Zij weten van jongs af aan niet eens den weg naar de
markt, noch waar het gerecht is of de raadsvergadering, noch
waar welk ander staatslichaam ook zijn zittingen houdt. En
wetten en volksbesluiten, geschreven of ongeschreven, zien
noch hooren zij. Of iemand edel of onedel van geboorte is,
of wat voor kwaads of goeds men vertelt van iemands voorouders, daarvan weten zij minder dan -- zooals men zegt --

hoeveel zandkorrels er in de zee zijn. En van al die dingen
weten zij niet eens, dat zij ze niet weten. Want zij verwaarloozen die dingen niet om opzien te wekken, maar werkelijk
woont alleen hun lichaam in den staat ; hun ziel echter, dit
alles voor nietig houdend en verachtend, dwaalt -- zooals
Pindarus zegt — overal rond, metende wat op de aarde en
in haar diepten is, de sterren aan den hemel begeleidende,
en overal navorschende den waren aard der dingen, maar
nooit zich verwaardigende af te dalen tot wat in de nabijheid is."
„Daardoor wordt zoo iemand uitgelachen, zoowel in het
dagelijksch verkeer als in het openbaar, wanneer hij b. v.
genoodzaakt wordt voor 't gerecht of elders over alledaagsche
dingen te spreken, daar hij dan door onervarenheid in allerlei
moeilijkheden komt ; en zijn onhandigheid is groot, en wekt
de meening, dat hij een stumper is."
De minister HEEMSKERK, die het te vergeefs voor de wijsbegeerte opnam, zou daarentegen een andere plaats van denzelfden PLATO hebben kunnen aanvoeren, waar hij zegt: „Eerst
wanneer of philosophen zullen heerschen in de staten Of wie
nu koningen en heerschers heeten, goede philosophen zullen zijn, en politieke macht en philosophie in één persoon
vereenigd zullen zijn, die nu gescheiden van elkaar hun
weg gaan, eerst dan zal het einde komen van het ongeluk
der staten en van het geheele menschelijk geslacht." (Rep.
V 473.)
De strijd tusschen deze plaatsen is maar schijnbaar. Inderdaad is iemand van een wijsgeerigen, onderzoeklievenden,
theoretischen geest in den regel zoo onbruikbaar voor de
praktische politiek als de mannen, die het eerste citaat schetst,
en wel vooreerst, omdat hij geen partijman kan zijn en het
verkeerde bij eigen geestverwanten evenzeer veroordeelt als
bij de tegenpartij ; dan, omdat hij te veelzijdig is en dus te
veel oog heeft voor het voor en tegen bij de verschillende
quaesties om die beslistheid te hebben waardoor een spreker
of schrijver imponeert ; eindelijk, omdat hij, onbekend met de
chronique scandaleuse, het inachtigst middel mist om tegen-
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standers te treffen. Verdwaalden dus PLATO, SPINOZA of
KANT in een volksvergadering of parlement, zij zouden het
belachelijke figuur maken, dat de Theaetetus schetst.
Toch kan de invloed dier mannen op de praktijk groot zijn.
Hun werken vinden weinig lezers, maar die lezers zijn grootendeels schrijvers, die de gedachten der wijsgeeren in kleine
munt omzetten. Langs dien weg ondervindt elk den invloed
der groote wijsgeeren, al is 't uit de derde of vierde hand.
Hoe groot is die invloed op de maatschappelijke verschijnselen ? Volgens sommige historici is hij geheel overwegend.
Volgens COMTE bijv. zijn er in onze natuurverklaring drie
perioden te onderscheiden. De eerste is die van de theologische verklaring der verschijnselen ; de bliksem wordt aan
Zeus toegeschreven, de storm aan Poseidon. Dan volgt de
metaphysische verklaring; de oorzaak der verschijnselen wordt
evenals in de theologische periode gedacht te zijn onwaarneembaar, maar geen persoon, een metaphysische „entiteit",
het voorwerp van een afgetrokken begrip, als een wezen voorg esteld. Zoo wordt de elasticiteit bedacht als oorzaak van
't voortbewegen van een biljartbal, de chemische verwantschap van 't roesten van ijzer. Eindelijk komt de positieve
periode. Nu wordt de oorzaak eenvoudig een voorafgaande
verandering ; het doel der wetenschap is alleen de opvolging
der waarneembare veranderingen te beschrijven.
De wijzigingen in den staatkundigen en maatschappelijken
toestand worden nu door COMTE voorgesteld als gevolgen
dezer theoretische beschouwingen. Aan de theologische verklaringswijze beantwoordt het monarchale en militaire stelsel ;
aan de metaphysische het tegenwoordige parlementaire stelsel, de regeering der advokaten ; aan het positieve de regeering der wetenschappelijke leiders, die de toekomst moet
brengen.
HERBERT SPENCER heeft een kritiek geleverd op deze beschouwing. Volgens hem zijn 's menschen daden niet afhankelijk van denkbeelden, maar van aandoeningen en begeerten.
Natuurlijke aandriften als honger en dorst, behoefte aan beweging of rust, geslachtsdrift, medegevoel met anderen zijn

de drijfveeren van den natuurmensch. Het leven in de beschaafde maatschappij is veel meer samengesteld, maar de
drijfveeren zijn dezelfde. Geen theorie drijft ooit tot handelen, wanneer niet de een of andere aandrift den mensch aanspoort die theorie aan te wenden.
Zonder twijfel heeft COMTE de drijfkracht der theorie overschat, SPENCER haar onderschat. Het eigenaardige der theorie
ligt juist hierin, dat zij alleen wenscht te constateeren wat
bestaat. Wenscht men verandering, dan eindigt de theorie en
begint de praktijk. Wijsgeerige verschillen over de rechte
methode der natuurverklaring kunnen daarom niet de drijvende krachten der maatschappelijke veranderingen zijn;
daaraan heeft SPENCER gelijk. Maar de mensch, die tot nadenken en overleg in staat is, gebruikt zijn theorieën bij de
keuze der middelen, waardoor hij de doeleinden tracht te
bereiken waarnaar hij instinctmatig streeft. Dus wordt de
theorie een belangrijke factor en des te belangrijker, naarmate de menschheid in verstandelijke ontwikkeling vordert.
Hieraan danken theoretische beschouwingen in 't algemeen,
wijsgeerige stelsels in 't bijzonder, hun groote beteekenis voor
de praktijk. Zij zijn niet alleen vernuftige bespiegelingen,
waarmede zich enkele spitsvondige haarklovers bezighouden ;
maar zij oefenen een grooten invloed op het leven, ook dergenen, die er zich nooit opzettelijk mee bezig hielden.
In PLATO 'S dialoog Laches wordt een discussie gevoerd,
die tot voorbeeld kan strekken van wat hier werd gezegd.
LYSIMACHUS en MELESIAS willen beide hun zonen een goede
opvoeding geven, maar zij weten niet, of zij daartoe het
middel moeten aangrijpen, door velen hun aangeprezen, n.l.
hun zonen onderricht te doen geven in de hoplomachie, de
kunst van het hanteeren der zware wapenen. Het oordeel
van SOCRATES wordt ingeroepen, en deze antwoordt : „Om
uw strijd te beslissen is het vóór alles noodig, dat gij het eens
zijt over de vraag : Wat is in 't algemeen goed voor de
ziel van den jongeling ?" Zoo kunnen in 't algemeen allerlei
maatschappelijke vragen eerst beslist worden, als men het
eens is over de vraag : Wat is goed voor den mensch ?

Op die vraag nu wordt door verschillende philosophische stelsels zeer verschillend geantwoord, en naar die antwoorden
worden staatkundige instellingen, maatschappelijke zeden, de
behandeling der misdadigers, de opvoeding der kinderen enz.
geregeld.
Zien wij om ons heen naar de verschillende politieke partijen, dan valt het niet moeilijk den grooten invloed van
philosophische stelsels aan te wijzen. Een van de stelsels, die
nog steeds een grooten invloed bezitten, is de middeleeuwsche scholastiek. Die philosophie, hoe ver ook in haar verschillende richtingen uiteenloopende wat betreft de waarde,
die zij aan de menschelijke rede toekent voor het begrijpen
der goddelijke waarheden, vordert van elk harer aanhangers
de erkenning van een bepaald mysterie : de menschwording
Gods in Christus ter verlossing van de zondige menschheid.
Aan dit grondbeginsel knoopt de scholastieke philosophie
tal van leerstellingen over God, Christus en den mensch :
dogmatiek, en tal van voorschriften over het leven : ethiek en
politiek. Dit alles uitgewerkt in de kleinste bijzonderheden
vormt een stelsel, welks aanhangers de antwoorden op alle
practische vragen in hun boeken kunnen vinden. Het dankt
zijn machtigen invloed tot op den huidigen dag aan het feit,
dat het de philosophie is, die nog steeds in de katholieke
seminaria als de ware geleerd wordt en de levenswijsheid
levert der Katholieke geestelijken. Zeer verwant met den
gedachtengang van dit stelsel is die van de leer van CALVYN,
die aan de Universiteit op gereformeerden grondslag als de
ware wordt onderwezen.
Zien wij naar het kamp der politieke tegenstanders van
de aanhangers der scholastiek, dan herkennen wij onder hen
veel bewuste of onbewuste aanhangers van den Engelschen
philosoof THOMAS HOBBES. HOBBES is het tegendeel van den
mysticus. De rede vindt in hem een overtuigd vereerder.
De eenige verklaring, die hij geven kan van sommiger afkeer
van de rede, drukt hij door deze woordspeling uit : „When
reason is against a man, a man will be against reason."
Volgens hem is er maar één beschouwing van psychische ver-

schijnselen gerechtvaardigd : de materialistische ; het streven
naar zelfbehoud is de eenige menschelijke drijfveer. Ook dit
systeem is tot in de kleinste bijzonderheden uitgewerkt en
levert het wetenschappelijke arsenaal der Engelsche radicalen.
Op 't vaste land is HOBBES nog niet tot zijn recht gekomen.
Wie daar radicalen heeten, zijn in den regel volgelingen van
VOLTAIRE en ROUSSEAU, vrij wat minder consequente denkers
dan HOBBES, die echter, de Fransche revolutie getuigt het,
niet minder overwegenden invoed op de maatschappij hebben
weten te erlangen dan de scholastiek.
Het zou niet moeilijk zijn in de politiek de invloeden van
nog andere philosophische stelsels aan te wijzen, met name
van KANT en de hem opvolgende Duitsche philosophen ; maar
ik meen hier te kunnen volstaan met het gezegde, dat m. i. reeds
voldoende staaft, hoe krachtige factor de wijsbegeerte is, ook
in het practische leven. Maar al moge daarmede de vraagnaar de waarde van de beoefening der wijsbegeerte beantwoord zijn, is daarmede ook de beoefening van de gcschiedenis der wijsbegeerte gerechtvaardigd ? Deze studie heeft
heftige en talentvolle bestrijders. Hun bezwaren zijn o. a. te
leeren kennen uit een der voortreffelijkste boeken der 17de
eeuw, De la Recherche de la Verité van MALEBRANCHE. Wij
vinden daar in het 2de boek eenige hoofdstukken, die in hooge
mate de aandacht verdienen van degenen, die zich aan de studie
wijden. De schrijver betoogt met groote zaakkennis „que les
personnes d'étude sont les plus sujettes à l'erreur !" en wanneer hij hun zwakheden beschrijven zal, kiest hij gewoonlijk
zijn voorbeelden bij de beoefenaars van de geschiedenis der
wijsbegeerte. Zij verstaan, heet het, de kunst over de eenvoudigste zaken ellenlange commentaren te schrijven. Een
andere kwaal wordt genoemd : „s'entéter de quelque auteur" :
als belangrijk te beschouwen, wat zeker schrijver geloofd heeft,
niet, wat men gelooven moet. „De quaestie van de onsterfelijkheid der ziel is zeker zeer belangrijk, maar het is uiterst belachelijk zich er over te bekommeren, wat ARISTOTELES dienaangaande gemeend heeft. Voor menschen, die thans leven, is
het naar mijn gevoelen vrij onverschillig, of er ooit een

--9--mensch geleefd heeft, die ARISTOTELES heette ; of die man de
boeken geschreven heeft, die zijn naam dragen ; of hij op
een bepaalde plaats zijner werken dit of dat bedoeld heeft;
door dit alles kan een mensch noch wijzer noch gelukkiger
worden ; maar het is van groot belang te weten, of wat hij
zegt, waar is of niet".
Daarna toont hij aan, dat velen zich meer om het eerste
dan om het laatste bekommerd hebben, daar zij dikke boeken hebben uitgegeven over de vraag, welk gevoelen ARISTOTELES over de onsterfelijkheid koesterde, zonder een woord
te wijden aan de vraag, of de onsterfelijkheid te recht of
ten onrechte wordt aangenomen. Bij het onderzoek naar
ARISTOTELES ' eigenlijk gevoelen over de onsterfelijkheid legt
de meening der commentatoren en schrijvers over ARISTOTELES een groot gewicht in de schaal ; een der auteurs, LA
CERDA, door MALEBRANCHE geciteerd, telt zestien commentatoren en geleerden, die meenden, dat ARISTOTELES er zich
vóór, negen, dat hij er zich tegen verklaarde, vijf, dat hij
twijfelde.
„Men ziet dus", zoo gaat MALEBRANCHE voort, „uit deze
plaats van LA GERDA, dat geleerde mannen, die voor bekwaam
gehouden worden, zich veel moeite hebben gegeven om te
weten te komen wat ARISTOTELES over de onsterfelijkheid
dacht ; dat er geweest zijn, die in staat waren over dit onderwerp opzettelijk boeken te schrijven, zooals POMPONATIUS;
want het hoofddoel van dezen schrijver was, te bewijzen, dat
ARISTOTELES de ziel voor sterfelijk hield. En misschien zijn
er ook wel lieden, die zich niet alleen moeite geven om te
weten wat ARISTOTELES over dit onderwerp gedacht heeft,
maar die het ook als zeer belangrijk beschouwen te weten,
of b.v. TERTULLIANUS en anderen werkelijk gemeend hebben,
dat ARISTOTELES de ziel voor sterfelijk hield ; zooals men
inderdaad uit LA GERDA zou opmaken, als men let op het
laatste gedeelte van de passage, die ik daar juist geciteerd
heb."
Brengen wij de bezwaren van MALEBRANCHE in een korte
formule, dan zou die moeten luiden : de geschiedenis der

philosophie doet veel moeite om ons nauwkeurig bekend te
maken met de grootendeels uiterst dwaze meeningen der
oude philosophen, hetzij over nietsbeteekenende, hetzij over
belangrijke zaken ; maar een verstandig mensch kan er alleen
belang in stellen te weten, wat de waarheid is aangaande die
belangrijke zaken, en die waarheid verneemt hij niet door de
meeningen der oude philosophen op te sporen, maar door
zelfstandig onderzoek.
Dit oordeel schijnt bij den eersten aanblik alleszins gegrond
te zijn, en terecht de geschiedenis der wijsbegeerte, vooral der
oude, als geheel nutteloos aan de kaak te stellen. Zij schijnt
toch inderdaad alleen te bestaan uit het door MALEBRANCHE
gewraakte ernstig en tijdroovend onderzoek naar de meeningen van zekere personen, die men volgens de traditie
oude wijzen noemt, maar wier wijsheid natuurlijk niet vóór
het onderzoek als bewezen mag erkend worden.
De onjuistheid van deze schijnbaar zoo plausibele argumentatie is m.i. niet in enkele woorden aan te toonen. Mijn geheele betoog zal moeten strekken om haar te weerleggen en
de stelling toe te lichten, dat wie een juist inzicht wil krijgen
in den tegenwoordigen stand der philosophische vragen, dit
alleen kan verkrijgen door een nauwkeurige studie van degenen,
die vóór hem die vragen hebben besproken.
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2. OVER DE NOODZAKELIJKHEID VAN VERDERE INLEIDENDE

BESCHOUWINGEN. HET PUNT VAN UITGANG.

Nu schijnt het mij echter niet mogelijk onmiddellijk te
beginnen aan een chronologische behandeling van de geschiedenis der wijsbegeerte. Ik wees reeds op het betreurenswaardige feit, dat de wet van 1876 hier te lande elke propaedeusis in philosophic heeft afgeschaft. De geschiedenis

der philosophie nu is niet te verstaan voor wie niet weet
welke zaken eigenlijk in de philosophie behandeld worden,
zoo min als geschiedenis der natuurkunde of der muziek
belangwekkend of begrijpelijk zou kunnen zijn voor wie nooit
van natuurkunde of muziek heeft gehoord. De ons omringende
landen geven die propaedeusis door een cursus van logica
of psychologie op de instellingen overeenkomende met onze
gymnasia. Bij ons bestaat niets van dien aard sinds 1876, of
liever sinds 1881, toen de wet van 1876 in werking trad.
Vandaar de noodzakelijkheid om eerst uiteen te zetten wat
eigenlijk de philosophie is. Ik wil dat te dezer plaatse nog
niet doen door het geven van een algemeene definitie ; vooreerst, omdat ik daarbij enkele zaken zou moeten te berde
brengen, die het mij beter voorkomt eerst later te bespreken;
dan ook, omdat ik liever met het geven eener algemeene
definitie wacht, totdat ik aan enkele voorbeelden zal kunnen
aantoonen, dat deze definitie inderdaad de verschijnselen omvat,
die men gewoon is philosophie te noemen. Ik zal dus die
algemeene definitie eerst later geven, en in stede daarvan
liever de bespreking van enkele der meest gewichtige philosophische vragen, zooals zij zich van de oudste tijden af den
denkenden geest hebben aangeboden, aan de chronologische
behandeling laten voorafgaan.
De oudste philosophische geschriften (in Europa), hebben
allen tot titel : Trei givaog: Over de natuur ; het oudste Latijnsche De rerur natura: Over den aard der dingen. Inderdaad is philosopheeren oorspronkelijk ; nadenken over en
onderzoeken naar den aard der dingen ; een philosophisch
stelsel g eeft de resultaten van dit onderzoek.
Geen philosoof echter begint zulk een onderzoek „ab ovo" ;
ieder heeft als zuigeling en kind zekere beschouwingen over
den aard der dingen in zich opgenomen, de beschouwingen
van de practische menschen, die het leven opvatten als een werkkring, waarin zekere doeleinden te bereiken zijn, en die onder
al die doeleinden het hunne hebben uitgekozen. Zij worden
kooplieden of ingenieurs of militairen of wat dan ook ; leeren
in hun jeugd het een en ander, dat hun hij de beoefening

van hun beroep te pas kan komen ; b.v. vreemde talen, wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Geen
van die vakken handelt echter „de natura rerum". Het onderwijs is er op ingericht, niet om philosophen te vormen,
maar menschen, die een vak verstaan, die een spoorwegbrug
kunnen bouwen, een scheikundige analyse maken, een huis
of werkplaats electrisch verlichten enz.
De reden, waarom er geen onderwijs in de „natuur der
dingen" gegeven wordt, is vooral hierin gelegen, dat er over
de natuur onder practische menschen zekere gemeenschappelijke overtuiging bestaat, waartoe ieder ook zonder opzettelijk onderwijs reeds in zijn prille jeugd geraakt.
Deze primitieve philosophic bestaat uit eenige hoofdstellingen, die strikt genomen, hypothesen zijn, en waarvan ik een
viertal kortelijk zal vermelden.
I°. Er bestaan buiten mij boomen, steenen, rivieren, in
één woord lichamen, wier bestaan wij kennen, doordien wij
ze zien en betasten. En dit bestaan duurt voort, ook als wij
onze zintuigen van die lichamen afwenden. Al werd Amsterdam door alle Amsterdammers verlaten, de huizen, straten,
g rachten zouden evenzoo voortbestaan.
2°. Ik-zelf besta, en wel als iets anders dan die stoffelijke
lichamen. Immers ik denk, ik gevoel, ik streef naar het een
en ander, en ik weet, dat ik dit alles doe, m. a. w. ik heb bewustzijn, terwijl ik aan een boom of een steen, in 't algemeen aan een lichaam, noch die functies, noch bewustzijn
toeken.
Voorts bestaan er tal van andere wezens, die zich ook als
een Ik-zelf beschouwen, en, voor zoover ik weet, evenveel
grond daartoe hebben als ik. Dat zijn mijn medemenschen,
zoodra zij zekeren leeftijd bereikt hebben, misschien ook de
hoogere dieren, misschien nog andere wezens in andere gedeelten van het Heelal dan de aarde.
3°. Omtrent die drieërlei dingen : lichamen, Ik-zelf, andere
dingen, heb ik allerlei meeningen, sommige die waar zijn,
andere die onjuist zijn. De ware onderscheiden zich van de
onjuiste hierdoor, dat de eerste nauwkeurig overeenkomen
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met de dingen, terwijl de laatste dat niet of slechts onvolledig doen.
4°. De genoemde dingen vormen ook niet elk een wereld
op zich zelf, maar werken op elkander. Zonnewarmte werkt
op de sneeuw en doet haar smelten ; op het water, dat er
door verdampt ; de lichamen werken op mijn zintuigen en
daardoor op mijn Ik ; mijn Ik door de spieren van den arm
op den stoel, dien ik omvat, op de pen, die ik hanteer.
Ik-zelf werk door gebaar, woord, geschrift op andere Ikken,
door bemiddeling van het lichaam, waarin zij zich voor mij
verbergen.
Tal van stellingen zooals de hier genoemde worden door
een ieder in zijn jeugd aangenomen. Zij vormen de meest
algemeen gangbare philosophie, — die der menschen, die philosopheeren zonder het te weten. Deze onbewuste philosophie
der practische lieden is echter niet in alle kringen en in alle
tijden precies dezelfde. Zoo is bijv. de scherpe tegenstelling
tusschen „deze lichamen" en „Wij-zelven" wel een bestanddeel van de hedendaagsche volksovertuiging, maar was dit
niet in den heldentijd der Grieken. Alle natuurvoorwerpen
werden gedacht als bedeeld met menschelijke aandoeningen,
gedachten, begeerten. Zoo beschrijft HOMERUS herhaaldelijk
een speer, die haar doel gemist hebbende, trillende in den
grond blijft steken, als : „smachtende zich te verzadigen aan
menschenbloed," en dat dit niet alleen dichterlijke beeldspraak, maar het uitvloeisel van een wereldbeschouwing is,
moge blijken uit een feit, door HERODOTUS verhaald, dat
n. 1. koning XERXES last gaf den Hellespont te geeselen tot
straf voor de euveldaad, dat deze in een storm de schipbrug
des konings had vernietigd.
De volksopinies worden op den duur gewijzigd door de
uitkomsten van wetenschap en wijsbegeerte en volgen die op
verren afstand, zonder ooit daarmede samen te vallen. Want
de wijsgeerige geest kenmerkt zich door de eigenaardigheid,
dat hij zekere moeilijkheden ziet in de hier genoemde en
andere, dergelijke stellingen, die voor den onwijsgeerigen
mensch niet alleen „vanzelf spreken", maar ook hoegenaamd
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te vragen : Wat zijn eigenlijk die lichamen ? Hoe kunnen
lichamen op mij zelf, en ik zelf op lichamen werken ? Echt
philosophische vraagstukken zijn altijd pogingen om op te
helderen, wat voor den onwijsgeerigen mensch volstrekt geen
opheldering noodig heeft.
Wij zullen nu enkele dezer vragen bespreken, die zich
vastknoopen aan het genoemde viertal stellingen.

HOOFDSTUK I.

Substantia en accidentia. Ideeën en
waarneembare dingen.

3. HET VRAAGSTUK DER SUBSTANTIA EN ACCIDENTIA

BIJ DESCARTES.
De twee wijsgeerige vraagstukken, wier namen in den titel
van dit hoofdstuk genoemd zijn, betreffen eigenlijk zeer verschillende zaken, maar zij zijn te zamen behandeld door
ARISTOTELES en op zijn voetspoor door de scholastiek, en wij
zullen ze daarom gezamenlijk bespreken. Deze vragen ontstaan bij de nadere overweging van het in onze eerste stelling gezegde, en wel, zoodra men zich de vraag voorlegt : Wat
is eigenlijk een lichaam ? De onphilosophische opvatting geeft
zich geen rekenschap van de moeilijkheden, die eensdeels de
verandering der lichamen, anderdeels de verhouding der
eigenschappen tot de lichamen aanbiedt. Ik zal beginnen
met mede te deelen, hoe de vraag behandeld wordt in een
der klassieke philosophische geschriften, de Meditationes van
DESCARTES.
In de tweede meditatie dan, tracht DESCARTES aan te toonen,
dat ieder zijn eigen ziel beter kent dan eenig lichaam, 't zij
nu zijn eigen of een lichaam buiten hem. Hij erkent, dat dit
onwaar en zelfs ongerijmd kan schijnen. „Want, terwijl ik
niet zou kunnen zeggen, wat een ziel is, heb ik vroeger altijd
gemeend den aard der lichamen wel te kennen."
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„En als ik beproeven zou te beschrijven, hoe ik dien aard
mij voorstelde, zou ik zeggen : Door een lichaam versta ik
alles, wat door een zekeren vorm begrensd kan worden, en
een plaats zóó innemen, dat het zijns gelijken daaruit weert;
dat bemerkt kan worden door den tastzin, den gezichtszin, het
gehoor, den smaak of den reuk ; dat in beweging gebracht
kan worden, niet door zichzelf maar door een ander lichaam,
dat het stoot. Want het vermogen te hebben tot spontane
beweging meende ik, dat evenmin tot den aard van het
lichaam behoort als gevoel en bewustzijn." Nu herinnert hij,
dat wij al die eigenschappen der lichamen ten slotte kennen
door waarneming met de zintuigen, die ons direct alleen bekend maken met gewaarwordingen, zielstoestanden in ons ;
en dat de gevolgtrekking, dat die uitgebreidheid, vorm enz.
in dingen buiten ons voorkomen, onzeker is, terwijl wij allerminst kunnen twijfelen aan de gewaarwording, zoolang wij
haar hebben. Daarom is de zielstoestand, die wij op 't oogenblik beleven, zeer zeker bestaande ; al het andere, de geheele
stoffelijke wereld en onze vroegere zielstoestanden, laat eenigen
twijfel toe.
Maar, -- kan men zeggen -- dat wezen, welks bewustzijnstoestand zeker bestaat, wordt toch minder goed gekend dan
de lichamen. Niemand kan het zich „voorstellen", terwijl
wij ons een stoffelijk lichaam zeer nauwkeurig voorstellen
kunnen.
„Laat ons dan" -- zegt DESCARTES „die zaken beschouwen, waarvan men gewoonlijk meent, dat wij ze het allernauwkeurigst begrijpen, de lichamen namelijk, die we betasten,
die wij zien. En nemen wij niet de lichamen in 't algemeen,
want die algemeene begrippen zijn in den regel min of meer
verward, maar één bepaald lichaam, bijv. dit stuk was. Het
is zoo pas uit de honigraat genomen; nog heeft het niet geheel den honigsmaak verloren ; nog heeft het iets van den
geur der bloemen, waaruit die honig gewonnen werd. Zijn
kleur, vorm, grootte vallen in liet oog ; het is hard, het is
koud ; het laat zich zonder bezwaar aanraken, en als gij er
met den vinger op tikt, geeft het een geluid. In één woord,
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aan dit stuk was vertoont zich alles, wat noodig schijnt om
een lichaam zoo nauwkeurig mogelijk te kennen. Maar zie,
terwijl ik spreek wordt het bij 't vuur gebracht ! Wat er van
smaak in over was, gaat er uit ; de geur vervliegt ; de kleur
verandert ; de gestalte verdwijnt ; de grootte neemt toe ; het
wordt vloeibaar en warm ; het is niet meer aan te raken en
geeft geen geluid meer als men er op slaat. Blijft het nu
nog hetzelfde was ? Niemand twijfelt daaraan. Wat was er
dan toch in, dat zoo nauwkeurig gekend werd ? Zeker niets
van al die eigenaardigheden, die ik door de zinnen bemerkte ;
want alles wat door den smaak, of den reuk, of 't gezicht,
of den tastzin bemerkt werd, is veranderd en toch blijft
het was."
„Misschien is de zaak zoo gelegen, als ik nu denk; namelijk
dat het was zelf niet die zoetheid, noch dien geur had ; die
witheid, noch die vorm, noch dat geluid is, maar een lichaam,
dat mij zooeven door die hoedanigheden, nu door andere
kenbaar werd."
„Wat is het dan, nauwkeuriger bepaald, wat ik mij zoo
voorstel ? Laat ons opletten en zien wat er overblijft, als wij
al datgene verwijderen wat niet tot het was zelf behoort.
Er blijft niets anders over dan iets uitgebreids en veranderlijks. Maar wat wil dat zeggen : „veranderlijks" ? Is het dat
ik mij voorstel, dat dit was van rond, vierkant of van vierkant, driehoekig wordt ? Volstrekt niet, want ik begrijp, dat
het voor oneindig veel dergelijke vormveranderingen vatbaar
is, en die oneindig vele kan ik mij niet alle voorstellen.
Zoo komt dan mijn begrijpen niet door de werking van mijn
voorstellingsvermogen tot stand. Wat bedoel ik er mede, als
ik zeg, dat dit was uitgebreid is ? Is mij zijn grootte niet
onbekend ? Immers in het gesmolten was wordt zij grooter,
en nog grooter als de temperatuur hooger wordt. Om met
juistheid te beoordeelen wat dit was is, moet ik bedenken
dat het meer wijzigingen van uitgebreidheid toelaat dan ik
mij ooit kan voorstellen. Zoo moet ik dan wel erkennen, dat
ik mij volstrekt niet voorstel wat dat was is, maar het door
den geest alleen (sola menie) bemerk ; ik zeg dit voor dit
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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bepaald stuk was, want voor was in 't algemeen is het duidelijk genoeg."
„Wat is nu dit was, dat ik niet dan door den geest bemerk ?
Toch wel hetzelfde was, dat ik aanraak, dat ik zie, dat ik
mij voorstel ; in één woord, hetzelfde dat ik van den beginne
af meende, dat bestond. Maar wat wel opmerking verdient :
de waarneming van dit was is geen zien, geen tasten, geen
zich voorstellen, ofschoon zij dat eerst scheen te zijn. Maar
zij is inzicht van den geest alleen (solius mentis inspectio),
een inzicht, dat onvolmaakt en verward kan zijn, zooals het
eerst was, of helder en bepaald, zooals het nu is, naarmate
ik meer of minder let op de bestanddeelen, waaruit dat inzicht bestaat."
„Terwijl ik dit neerschrijf bemerk ik met verwondering hoe
geneigd mijn geest is tot dolen. Want ofschoon ik, stilzwijgend en zonder mijn stem te gebruiken, deze overwegingen
maak, blijf ik toch aan de woorden hangen en word ik bijna
door het spraakgebruik bedrogen. Want wij zeggen, dat wij
het was zelf zien; wij zeggen niet, dat wij door de kleur of
den vorm oordeelen dat het aanwezig is. En daaruit zou ik
dadelijk besluiten, dat derhalve het was door den gezichtszin
en niet door het inzicht van den geest alleen gekend werd,
als ik niet toevalligerwijze door mijn venster menschen op
straat zag voorbij gaan van wie ik op even gebruikelijke wijze
zeg,
dat ik ze zie als van het was. Maar wat zie ik toch
anders dan hoeden en kleederen, waaronder automaten zouden kunnen schuilen ; doch ik oordeel, dat het menschen zijn.
En zoo versta ik, wat ik meende met mijn oogen te zien,
alleen door het vermogen tot oordeelen, dat in mijn geest is."
„Maar een mensch, die wijzer wil zijn dan Jan en Alleman,
moet zich schamen tengevolge van de spreekwijze van Jan
en Alleman in de war te komen. Laat ons derhalve voortgaan
en opletten, of ik op meer volmaakte en meer evidente wijze
bemerkte wat het was is, toen ik het eerst bekeek en meende,
dat ik het kende door het zintuig of door den zoogenaamden
gemeenzin, dat is door het voorstellingsvermogen ; of wel
veeleer nu, nadat ik nauwkeurig nagespeurd heb wat het was
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is en op welke wijze het gekend wordt ? Zeker zou het ongerijmd zijn over deze vraag te twijfelen. Want wat was er
bepaalds (d. w. z. nauwkeurig omschrevens) in die eerste manier
van kennen ? Wat was er, dat ook niet aan elk dier ten deel
zou kunnen vallen ? Maar als ik het was van zijn uitwendige
vormen onderscheid en het als het ware naakt voor mij stel,
na het de kleederen uitgetrokken te hebben, dan mogen er
nog dwalingen in mijn oordeel overblijven, zeker kan ik dit
naakte was niet zonder menschelijken geest bemerken."
Nu verkeert DESCARTES wel in de meening, dat hij in deze
geheel oorspronkelijk is, maar daarin bedriegt hij zich.
Van 1604-1612 ijverig leerling van de Jesuitenschool te
La Flèche, had hij tal van philosophische denkbeelden leeren
kennen, uitgedrukt in Middeleeuwsch Latijn, maar afkomstig
uit de werken van PLATO en ARISTOTELES.
Bij den laatstgenoemde vinden wij de eerste opzettelijke
bespreking van onze vraag, bij den eerste een massa verspreide opmerkingen, die een ijverig leerling als ARISTOTELES
tot zijn systematische beschouwingen konden leiden.
Nieuw is bij DESCARTES alleen, dat hij zoo duidelijk uiteenzet : Wij kennen het ding zelf, de substantie, niet door de
gewaarwordingen, die de zinnen ons geven ; wij kunnen het
ons ook niet voorstellen. Want zich iets voorstellen is gewaarwordingen reproduceeren. Als wij dus het was van zijn witheid, zijn vorm enz. onderscheiden, dan geschiedt dit, doordien
onze geest bij den inhoud der gewaarwordingen iets voegt, waardoor hij ze tot de waarneming van dingen buitèn zich maakt.
Nu heeft het veel vóór, de behandeling der wijsgeerige
vraagstukken in haar oudsten vorm te leeren kennen. Al de
lateren behandelen toch die vragen onder den invloed der
vorigen. Om maar op één punt te wijzen, dat niet eens het
belangrijkste is : de oudste onderzoeker heeft zijn uitkomsten
uitgedrukt in zekere bewoordingen. Daar hij iets nieuws had
mede te deelen, heeft hij óf nieuwe woorden moeten maken
Of oude woorden moeten gebruiken in een nieuwe beteekenis, die het publiek niet kent. Hierin ligt de oorsprong der
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technische termen, die menig vak zoo moeilijk verstaanbaar
maken voor leeken en beginners. Men heeft wel eens beweerd
dat in de philosophie geen technische termen noodig zouden zijn;
zoo zegt bijv. VAN VLOTEN : „Wij achten geen wijsbegeerte
vruchtbaar, die zich niet in de dagelijksche spreektaal te uiten
weet." M. i. geheel ten onrechte. De gewone spreektaal is volkomen in overeenstemming met een oudere practische wereldbeschouwing, en de philosophie begint eerst bij overweging
der moeilijkheden, die deze aanbiedt. Zal er iets anders voor
in de plaats komen, dan kan dit niet geschetst worden uitsluitend met de oude namen in de oude beteekenis.
Om die reden komt het mij wenschelijk voor de vraag te
bespreken zooals ARISTOTELES haar stelt.

4. HET VRAAGSTUK DER SUBSTANTIA EN ACCIDENTIA

BIJ ARISTOTELES.
Bij ARISTOTELES doet onze vraag zich in dezen vorm voor :
Iemand kan zich allerlei denken : lichamen van verschillende
soort ; hun eigenschappen, veranderingen, betrekkingen ; psychische toestanden ; gebeurtenissen ; den tijd, waarin zij voorvallen. Hij stelt er veel prijs op, al die zaken, die hij als op
zekere wijze bestaande beschouwt, wel te onderscheiden van
de hersenschimmen, droombeelden, fantasieën, die zijn luimige
fantasie hem voor den geest brengt. Aan welke van al die
zaken, die een mensch al zoo denken kan, komt nu het praedicaat van „bestaande" te zijn, van realiteit of werkelijkheid
te bezitten, het zekerst toe ? Reeds het spraakgebruik wijst
ons op zekere klassen van zaken, die wij denken, zooals:
dingen ; hun eigenschappen, hoeveelheden ; werkingen en veranderingen, of betrekkingen tusschen deze.
Het zal nauwelijks noodig zijn deze klassen door voorbeelden te verduidelijken ; elk zelfstandig naamwoord geeft een
voorbeeld van de eerste klasse ; elk bijvoeglijk naamwoord,
telwoord, werkwoord, voorzetsel een van de andere klassen.
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bij ARISTOTELES categorieën. Nu geeft hij aan de eerste rubriek
een Griekschen naam, dien men in 't Latijn met substantia
heeft vertaald, en stelt al de andere daartegenover. Zij worden accidentia genoemd. Wat onderscheidt nu een zaak van
de eerste rubriek, bijv. SOCRATES, van zaken van de volgende,
bijv. SOCRATES ' kleur ; zijn in cijfers uitgedrukte lengte ; zijn
betrekkingen tot zijn vader ; zijn handelen ; zijn lijden ? Al die
accidentia kunnen niet op zich zelf bestaan maar alleen aan
een substantie. Om te bestaan moeten zij als het ware op
iets leunen, evenals de klimop niet naar boven groeien kan
zonder een steviger plant, waarlangs hij klimt. Aan zulk een
beeld heeft ARISTOTELES gedacht toen hij dien drager der accidentia het „onderliggende" noemde, wat men in 't Latijn door
substantie of ook wel substraat heeft weergegeven.
Substanties zijn dus zoodanige zaken, die niet als accidentia „in iets anders" bestaan. Zij kunnen voorts tegengestelde
eigenschappen aannemen, terwijl een accidens wel komt en
gaat, maar niet verandert.
In deze beschouwingen is ARISTOTELES eigenlijk alleen bezig
met het gewone spraakgebruik uit te leggen, dat natuurlijk
overeenstemt met wat ik de practische natuurbeschouwing
noemde. In het populaire boekje Categoriae gaat hij over dit
onderwerp ook niet verder. Maar in zijn Eerste Philosophie
later door een misverstand Metaphysica genoemd, stelt hij
dezelfde vraag als DESCARTES : Wat is de eigenlijke substantie
in een individueel ding ? Is het dat ding, zooals 't op een
gegeven oogenblik waargenomen wordt, of is het iets anders,
namelijk het blijvende en duurzame, dat in al de opvolgende
oogenblikken aanwezig is ? Natuurlijk het laatste. De substantie van water is bijv. noch ijs, noch vloeibaar water, noch
waterdamp ; van een eik, noch de eikel, noch het jonge boompje
noch de oude boom ; van SOCRATES niet de zittende of slapende,
zieke of gezonde SOCRATES, maar : SOCRATES zelf. Dat water
zelf, die eik zelf, die SOCRATES zelf, is, wat men in 't Hollandsch
het wezen of wel de natuur van water, van dien eik, van
SOCRATES noemt, beide woorden vertalingen van het Latijnsche
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gebracht.
Als hij nu aangeven zal wat dat wezen is, slaat ARISTOTELES een weg in, die een hedendaagschen lezer zeer vreemd
voorkomt. Het is ons toch duidelijk, dat het wezen van SOCRATES, het blijvende in SOCRATES iets individueels is, wat wel
degelijk onderscheiden moet worden van het blijvende b.v.
in HEGEL of in ieder van ons. Maar ARISTOTELES is overtuigd
dat het wezen (en daarmee de substantie) van alle dingen
van dezelfde klasse één en hetzelfde is. SOCRATES, HEGEL,
wij allen, hebben één en de zelfde essentia, het wezen der
menschen. Hun bijzondere eigenschappen vallen buiten dat
wezen.
Dit verschil tusschen den gedachtengang, die voor ons
natuurlijk is, en dien van ARISTOTELES werd in de Middeleeuwen vastgelegd door twee technische termen : haecceïtas en
quidditas. Bij elk voorwerp kan men vragen naar zijn individueele natuur, zijn individueel karakter, waardoor het is „haec
res" (deze zaak) : de haecceïtas, en ook vragen naar de natuur
der klasse waartoe het behoort : de quidditas, zoo geheeten omdat men door het aanwijzen daarvan antwoordt op de vraag :
Quid est ? Bij ARISTOTELES nu beteekent de Grieksche uitdrukking, die voor „essentia" staat, nooit de haecceïtas, altijd
de quidditas. Het wezen van SOCRATES bestaat naar zijn
opvatting niet daarin, dat hij SOCRATES, maar daarin, dat hij
mensch is, het wezen van Bucephalus daarin, dat hij paard
is, niet dat hij Bucephalus is.
Op zijn voetspoor leerde in de Middeleeuwen THOMAS VAN
AQUINO : „Er bestaan in de wereld alleen quidditeiten, geen
haecceï teiten." „Beide bestaan," leerde zijn groote tegenstander
DUNS SCOTUS. „In SOCRATES vertoont zich zeer zeker een
quidditas, het wezen der menschen, dat hij met alle menschen
gemeen heeft; maar ook een haecceïtas, zijn SOCRATES-natuur,
de blijvende eigenaardigheden, waardoor hij van alle andere
menschen verschilt."
Wij vinden dus bij ARISTOTELES een groote minachting van
het individueele, en deze heeft een overwegenden invloed
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gehad op de natuurbeschouwing der Middeleeuwen. Als een
axioma werd aangenomen : Scientia est universalium, non
datur scientia singularium. Deze niet betwijfelde spreuk leidde
tot verwaarloozing van waarneming en experiment, welke
immers slechts singularia leeren kennen. Zij had moeten leiden tot totale verwerping van historisch onderzoek, waarbij
men zeker, en wel in de eerste plaats, vraagt naar de eigenaardigheden van individuen of individueele dingen bijv. naar
de bijzonderheden van de politiek van RICHELIEU of van het
karakter van ROBESPIERRE.
Deze gedachtengang van ARISTOTELES, waardoor de substantie in SOCRATES wordt voorgesteld als iets algemeens : het wezen
of de natuur van den mensch, en niet als iets individueels :
het wezen of de natuur van SOCRATES, laat zich begrijpen als
men bekend is met de hoofdzaken der Platonische wijsbegeerte ; want van PLATO heeft ARISTOTELES die richting van
het onderzoek, uitsluitend op universalia, geleerd. De hoofdzaak
van wat PLATO leerde, wilde ik aanduiden door het tweede
gedeelte van den titel van Hoofdstuk I : „Ideeën en waarneembare dingen".

S 5.

DE LEER DER IDEEËN EN DER WAARNEEMBARE

DINGEN BIJ PLATO.
Door het eerst de vraag te formuleeren in die tegenstelling
opgesloten, heeft PLATO aan de wereld een ander aanzien
gegeven. In de inleiding van den Timaeus zet hij uiteen, wat
hij er mee bedoelt. Hij maakt daar de tegenstelling van het
steeds zijnde, nooit ontstaande en nooit vergaande ; en het
wordende. Het eerste, datgene wat nooit vergaat of ontstaat,
is, wat de nieuwere philosophie, HEGEL b.v., het absolute noemt,
het onafhankelijk en onvoorwaardelijk bestaande. Het zonlicht
in dit vertrek bestaat, maar het bestaat afhankelijk, want zijn
bestaan hangt af van een menigte andere omstandigheden : het
bestaan der zon, het uur van den dag, de doorzichtigheid der
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vensterruiten, het opgetrokken zijn der gordijnen enz. En evenzeer bestaat elk van die voorwaarden weer afhankelijk en
voorwaardelijk, zooals licht is in te zien. Te vergeefs zoeken
wij in de waarneembare wereld iets, dat anders bestaan zou ;
daar vinden wij niets anders dan ontstaande en vergaande
dingen.
Natuurlijk zullen sommigen vragen : is er reden om naast
de waarneembare dingen nog iets anders als bestaande aan
te nemen ? Voorloopig merken wij daartegenover slechts op,
dat die onderstelling ook reeds ligt opgesloten in de gewone
wereldbeschouwing, zooals wij in § 3 zagen. Immers wij
kwamen daar tot de conclusie : het was zelf wordt niet waargenomen, maar is alleen iets dat gedacht wordt als blijvend
en onveranderlijk substraat van de wisselende waarneembare
eigenschappen. En ook de voorstelling, die onze natuurwetenschap geeft, gaat van die onderstelling uit. Wat de physica
over licht en geluid meedeelt, is heel iets anders dan wat wij
waarnemen. Wat zij als natuurwet beschouwt, heeft een even
tijdeloos bestaan als het nooit vergaande, nooit ontstaande,
altijd zijnde van PLATO. Toch is het verschil veel grooter dan
de overeenkomst. Het constante, dat de natuurwetenschap
zoekt, zijn betrekkingen tusschen dingen ; PLATO zoekt voorwerpen, die onafhankelijk en onvoorwaardelijk bestaan. Die
voorwerpen noemt hij Ideeën. Het is duidelijk, dat hij daarmede gansch iets anders bedoelt dan wat wij thans gewoon zijn
ideeën te noemen. Die ideeën, denkbeelden, behooren natuurlijk tot de waarneembare wereld. Maar hoe komen we nu tot
de kennis van dit absolute, onafhankelijk bestaande? Sommigen,
en niet alleen in den tegenwoordigen tijd, meenen dat absolute
gevonden te hebben in de atomen, die de waarneembare dingen
samenstellen. Reeds oudere tijdgenooten van PLATO, de zoogenaamde jongere Jonische natuurphilosophen, onder hen in
de eerste plaats DEMOCRITUS, hadden die hypothese opgesteld.
Maar PLATO achtte die natuurphilosophie te zonderling om er
eenige notitie van te nemen ; geen uitgebreid ding, dus geen
stoffelijk voorwerp, kan naar zijn meening absoluut bestaan.
Volgens hem komen wij vanzelf tot de kennis der Ideeën
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door ons denken. Wij blijven niet staan bij de waarneembare
dingen, maar vormen denkbeelden over voorwerpen, die wel
zelf onwaarneembaar zijn, maar wier bestaan wij moeten
aannemen om den samenhang der waarneembare dingen te
begrijpen. Wij nemen duizenden eiken waar, wier bijzonderheden ons grootendeels ontgaan, maar wij behouden het algemeene begrip van den eik. De eik-in-'t-algemeen, dien de
botanie beschrijft, is niet waarneembaar, want bij die beschrijving wordt alleen aan het algemeene, overeenkomstige der
klasse gedacht. Wat is nu het hoofdonderscheid tusschen beide ?
De waarneembare dingen zijn „omnimodo determinata", in
alle opzichten bepaalde dingen ; de algemeene begrippen, door
het denken gevonden, zijn dat niet ; de eerste zijn „hic et nunc",
hier en nu, de tweede hebben een ander dan plaatselijk en
tijdelijk bestaan. De cirkel, op het bord door den mathematicus
getrokken, heeft een geheel ander bestaan dan de cirkel, waarover
de wiskunde inderdaad handelt. De eerste heeft een bepaalden
straal van zóóveel cM., zijn middelpunt bevindt zich op een
bepaalde plaats, hij is daar op een bepaald tijdstip, is ontstaan
op een bepaalde wijze enz. De cirkel in 't algemeen heeft al die
eigenschappen niet. Deze door het denken gevonden dingen nu
vereenzelvigt Plato met de Ideeën, het onafhankelijk en absoluut bestaande, en hij heeft daaromtrent de onhoudbare
meening, dat zij een afzonderlijk bestaan hebben in de Ideeënwereld, een wereld veel hooger, veel voortreffelijker dan de
waarneembare.
Door de tegenstelling tusschen die beide werelden uit te
werken, is PLATO, in het Westen, de vader geworden der supranaturalistische wereldbeschouwing.
Hier dreigt nu echter tweeërlei misverstand. Het eerste ligt
in den ruimen zin waarin het woord „natuur" door vele schrijvers gebruikt wordt. Beteekent natuur : al het bestaande, dan
is het bovennatuurlijke eenvoudig iets dat niet bestaan kan en
PLATO ' S leer een ongerijmdheid. Wie daarentegen met dat
spraakgebruik geen kennis gemaakt heeft, en uit Christelijke
kringen komt, loopt gevaar in PLATO een Christen te zien.
Want het Christendom is vier eeuwen na PLATO opgetreden
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als een supranaturalistische wereldbeschouwing die de „wereld"
of de „natuur" ten scherpste onderscheidt van de godheid,
die boven de natuur of de wereld staat, haar uit niets heeft
geschapen en zich daarin door zekere regelmatigheden openbaart bijv. de natuurwetten in de stoffelijke natuur, de regels
der logica bij het denken, de zedewet bij het handelen.
Nu weet PLATO van deze beschouwingen niets. De natuur
is voor hem een tooneel van voortdurende verandering. In
zijn jeugd Heracliteer, dus aanhanger van de leer, die zich
laat samenvatten in HERACLITUS ' spreuk 7rálvza a: alles vloeit,
is hij ten aanzien der natuur Heracliteer gebleven. Eerst de
jongere natuurphilosophen, ten deele nog PLATO ' S oudere tijdgenooten, hadden gewaagd in de natuur blijvende bestanddeelen
aan te nemen. Maar PLATO achtte die denkbeelden zelfs te
ongerijmd om ze te bestrijden. Zoo is dus de natuur voor
hem niet als voor ons iets, waarvan alleen het uiterlijk voork omen veranderlijk is, maar waarin zich wel degelijk iets
standvastigs openbaart ; voor hem is ze in haar geheel vergankelijk, iets waarvan elk deel op zijn beurt zijn onwezenlijkheid
openbaart door te verdwijnen. Dat dit verdwijnen slechts
gedaanteverwisseling zou kunnen zijn, ligt buiten zijn gedachtenkring.
Nu leert hij evenals het oorspronkelijk Christendom, dat
er naast dit vergankelijke iets onvergankelijks zijn moet,
maar hij heeft er nooit aan gedacht, dat dit een volmaakte
Schepper van hemel en aarde zou kunnen wezen.
De vraag, wat het onveranderlijke, onafhankelijk en onvoorwaardelijk bestaande wezen is, is voor hem niet uitgemaakt
zooals voor de Christelijke dogmatiek, maar een voorwerp
van onderzoek. Eerst heeft hij te betoogen dat er inderdaad
zoo iets zijn moet. En hierbij toont hij zich een dankbaar leerling van drie voorgangers PYTHAGORAS, PARMENIDES en
SOCRATES.
De overweging van het eigenaardig karakter van mathematische voorwerpen en mathematische stellingen heeft de
aandacht van PYTHAGORAS en zijn volgelingen op de tegenstelling van het eeuwige en het tijdelijke gevestigd. Die
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voorwerpen worden niet in de stoffelijke wereld gevonden en
zijn volstrekt onveranderlijk. Dat de mathematische driehoek
ooit ontstaan zou zijn, laat zich niet wel denken; toen PYTHAGORAS zijn eigenschappen ontdekte, ontstond wel 's menschen
kennis van den driehoek, niet de driehoek zelve. En evenzeer
als de mathematische voorwerpen zich onderscheiden van de
„natuur"-voorwerpen, onderscheiden zich wiskundige stellingen,
die volstrekt algemeen zijn, van waarheden over de stoffelijke
natuur. Water valt naar beneden, maar spuit ook wel naar
boven, in fonteinen ; ijzer is het hardste van alle metalen, maar
weeker dan vele andere, als men het gloeit en langzaam laat
afkoelen enz. En ook de algemeenste stellingen der natuurwetenschap gelden alleen, zoolang nieuwe ervaring ze niet te
niet doet. De wiskundige stellingen daarentegen worden beschouwd als even eeuwig en onveranderlijk als de mathematische voorwerpen. En het groote verschil tusschen beide
soorten van stellingen komt het duidelijkst daarin uit, dat
men van de eerste alleen kan weten, dat zij zóó zijn, niet,
dat zij niet anders kunnen zijn. Wij weten bv. dat goud een
smeedbaar metaal is, maar wij zouden ook het tegengestelde
zeer goed kunnen denken ; de wiskundige stellingen daarentegen kan men bewijzen, men kan inzien, dat ze niet anders
kunnen zijn. De mathesis is dan ook volgens PLATO het onontbeerlijk middel om den mensch op het spoor der eeuwige
dingen te brengen ; wie geen mathesis bestudeerd heeft, kent
niets anders dan wat de zinnen ons toonen, en mist evenzeer
het oog voor de eeuwige dingen als de blinde dat voor de
kleuren.
Van een andere zijde was de Eleatische school tot het
vinden van een blijvend element in het Heelal gekomen. Voor
deze school in 't algemeen, en in 't bijzonder voor haar hoofd
PARMENIDES had PLATO een grooten eerbied. Hij noemt hem,
met een citaat uit HOMERUS : aiaoii6 11. á‘ua aCtv6 iC, „eerbiedwaardig en geweldig". Hij schrijft hem toe „een door
en door degelijke diepzinnigheid". Vraagt men nu, waarin
PARMENIDES ' diepzinnigheid bestond, dan antwoordt PLATO:
dat hij zijn leven lang de stelling verdedigd heeft, dat het

zijnde is, en het niet-zijnde niet is. Dit schijnen triviale waarheden, maar ze zijn het niet. Want de twee logische beginselen, die PARMENIDES daarmede het eerst uitsprak : dat nl.
elk ding gedacht moet worden gelijk aan zich zelf, en dat
niet twee tegenstrijdige stellingen tegelijk waar kunnen zijn,
zijn onmisbare voorwaarden voor elke redeneering en dus
even algemeens waarheden als de mathematische stellingen.
En in verband met de leer van HERACLITUS voerden deze
stellingen PARMENIDES tot belangrijke conclusies. HERACLITUS -- wij zagen het reeds — had de leer verdedigd van
het „alles vloeit", en dit, streng opgevat, brengt volgens hem
mede, dat het bestaande niet bestaat. Nemen wij een voorwerp, dat verandert en beschouwen wij het met de oogen
van een Heracliteër. Een wagen, die zich gaat bewegen, is
niet alleen in rust, niet alleen in beweging, maar zoowel in
rust als in beweging. Het werkelijk bestaande d.i.: rust van
dien wagen, bestaat dus ook niet, en zoo overal, want altijd
en overal geschiedt verandering.
Tegen deze leer voert PARMENIDES niet aan : dat HERACLITUS het begrip verandering niet goed opvat ; dat de wagen,
die zich gaat bewegen noch in rust, noch in beweging is ; maar
PARMENIDES beweert, dat verandering onmogelijk is, omdat
zij een tegenstrijdigheid in zich sluit. Vragen wij naar de
zaken, waarop het begrip van 't bestaande in den strengsten
zin toepasselijk is, dan zijn dat niet de natuurvoorwerpen,
die ontstaan en vergaan. Zij heeten nu 6 v -r u (bestaande dingen), vóór honderd jaar en na honderd jaar ovx iivzu (niet
bestaande dingen). Het waarlijk zijnde, datgene waaraan het
praedicaat „bestaan" onder alle omstandigheden moet worden
toegekend, moet wezen : ongeworden, onvergankelijk, onveranderlijk ; (het laatste, omdat het anders in sommige opzichten, in zekere qualiteiten, wordende en vergaande zou zijn).
Deze tegenstelling van het waarlijk zijnde en datgene wat
wel in zekeren zin is, maar in anderen niet is, heeft PLATO
van PARMENIDES over g enomen en aan diens argume
ten dat
n
de wereld, waarvan het 7LGkvru (lct van HERACLITUS geldt, niet
de ware werkelijkheid zijn kan, maar slechts een misleidende

- 29 schijn is, heeft PLATO een ander toegevoegd, ontleend aan het
bestaan van kennis, van juiste inzichten. Hoe kan men naar
waarheid zeggen : A is B, bijv. goud is een metaal, als beide,
terwijl men spreekt, voortdurend veranderen? Ons gezegde
zou alleen waar kunnen zijn, als de verandering toevallig eens
niet de metallische natuur van het goud betrof. Wat meer is,
onder de irávi a, (alle dingen), die vloeien, behooren ook de menschelijke begrippen. Wordt nu het begrip „goud" en het begrip
„metaal" voordurend iets anders, welken zin heeft het dan
te zeggen : Goud is een metaal ? Men zou even goed kunnen
zeggen : Goud is een vogel, of : Goud is een aandoening. Zal
er kennis zijn, dan moet die bestaan in de verbinding van
begrippen, die blijvend zijn en betrekking hebben op zaken,
die ook blijvend zijn.
Maar terwijl PARMENIDES door spitsvondige en weinig afdoende redeneeringen tracht aan te toonen, dat er maar één
„waarlijk zijnde" is, onderstelt PLATO een veelheid, een wereld
van waarlijk zijnde dingen, de Ideeën.
Dit is vooral toe te schrijven aan den invloed van SOCRATES,
zijn eigenlijken leermeester.
Geen mensch is ooit meer van de waarde der kennis overtuigd geweest dan SOCRATES. Onwetendheid is de bron van
alle kwaad. Waarom werkt die smid, die timmerman, slecht ?
Omdat hij de juiste wijze van werken niet kent. Waarom is
die tyran onrechtvaardig ? Omdat hij de rechtvaardigheid niet
kent. Te weten wat rechtvaardig is en rechtvaardig zijn, zijn
onafscheidelijk verbonden.
Om nu goed te begrijpen waarin PLATO het blijvend en
onveranderlijk bestanddeel der wereld zoekt, dat hij Idee
noemt, moeten wij weten wat volgens SOCRATES de weg der
wetenschap is. Zeer voorbarig oordeelde hij, dat de natuur
buiten ons niet te kennen is. De natuurphilosophen spreken
elkaar tegen ; blijkbaar hebben de Goden de kennis der natuur
SOCRATES voor zich willen houden. Die kennis betreft goddelijke dingen, vraagt alleen naar de menschelijke, d.w.z. voor menschen bestemde en menschen betreffende. Tot deze behoort zich
het onderzoek te bepalen. De methode van dit onderzoek is de
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dialektiek, bij SOCRATES zich voordoende als het streven naar
definities. In zekeren zin is het antwoord op de vragen van
SOCRATES aan ieder bekend. Wat is deugd, wat dapperheid, wat
bescheidenheid ? Ieder kan verschillende voorbeelden daarvan
geven. Maar SOCRATES wil iets meer weten, en wel : waarom
worden zoo verschillende gedragingen met dien éénen naam
bestempeld ? Wat is hun gemeenschappelijk kenmerk, wat is
de definitie ? Nu is SOCRATES ' vaste gewoonte, dat hij zulke
definities door een der aanwezigen laat geven en ze daarop
onderwerpt aan een critisch onderzoek. De ondervraagde
haalt zich een bepaald geval voor den geest, of wel citeert
een dichterplaats, die hem bevredigt. Uit het onderzoek van
SOCRATES blijkt gewoonlijk, dat de voorgestelde definitie niet
voldoet in al de gevallen waarin het woord gebruikt wordt
en gemeenschappelijk zoekt men dan — wat lang niet altijd
lukt — naar een in alle gevallen bevredigende definitie. Deze
eigenaardige dialectische methode heeft PLATO van SOCRATES
overgenomen. Maar de beteekenis van haar resultaten is voor
hem heel iets anders dan voor SOCRATES. Wanneer deze een
definitie van „moed" gevonden had, waarbij hij zich neer kan
leggen (b.v. die van den Laches: „de kennis van waarlijk gevaarlijke en ongevaarlijke dingen"), dan meent hij niets anders
gevonden te hebben dan 't gemeenschappelijk kenmerk van
zekere waarneembare daden. Maar PLATO, uitgaande van de
meening : Wetenschap van 't waarneembare bestaat niet, gelooft door de begripsbepaling van den moed een wezen uit
een hoogere wereld te leeren kennen, den moed-zelf, zooals
hij hem noemt. Deze moed-zelf is dus een Idee naar Platonische opvatting d.w.z. het voorwerp van een algemeen begrip. Zooals mijn voorstelling van mijn horloge staat tot
mijn horloge-zelf, zoo staat mijn begrip van den moed tot
den moed-zelf, het voorwerp van mijn begrip van moed.
Nu beperkt PLATO zijn dialektiek niet zooals SOCRATES tot
de ethische begrippen. Hij spreekt bijv. in den Parmenides
voornamelijk over het Eene en het Andere ; in den Soplzistes
over het Zijnde en het Niet-zijnde, het Zelfde en het Andere,
de Rust en de Beweging. Deze alle zullen Ideeën zijn. Aan
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eiken algemeenen term beantwoordt een Idee. In de Ideeënwereld is dus de Mensch-zelf, het Paard-zelf, ja de Rustbankzelf en de Weversspoel-zelf.
Hieruit kan men begrijpen, hoe PLATO er toe komt de woorden i6o;. of 16icc te gebruiken ter aanwijzing van het eeuwige
en onveranderlijke. Dit immers wordt volgens hem gekend
door definities van algemeene begrippen. Nu is het algemeene,
het overeenkomstige in de klassen van dingen, dat het eerst
en 't meest in 't oog valt, hun vorm of gestalte (Tho of laia)
en vandaar de naam Idee. ARISTOTELES heeft de opmerking
gemaakt, dat PLATO ' S Ideeën slechts een overtollig duplicaat
zijn van de waarneembare dingen. Bij de laatste zijn menschen, bij de Ideeën de mensch-zelf, bij de laatste schoone
vormen, kleuren, geluiden, bij de Ideeën het schoone-zelf.
Deze kritiek van ARISTOTELES is alles behalve billijk. Want het
kan niet ontkend worden, dat PLATO volkomen gelijk heeft met
zijn tegenstelling van het waarneembare en het denkbare, en
zelfs, dat het laatste eigenlijk het onderwerp der wetenschap
is, terwijl het eerste alleen materiaal daarvoor levert. De
descriptieve, classificeerende wetenschap klimt van direkt waarneembare, bepaalde individu's, op tot typen, soorten, geslachten,
familiën. De leeuw-in-'t-algemeen, het roofdier, het zoogdier
zijn niet waarneembaar, maar kunnen slechts gedacht worden. Evenzoo in de verklarende wetenschap. Waarneembaar
is bijv. het uitzetten van ijzer bij verwarming, de terugkaatsing
van lichtstralen door spiegels, maar de algemeene regel, dien
de formule aangeeft, wordt niet waargenomen, die wordt door
den denkenden geest opgemaakt uit de waarnemingen. In de
practische wetenschappen zooals de hygiëne en de politiek
zijn het idealen : de volmaakte gezondheid, de ideale staat,
die nergens bestaan, maar waarnaar gestreefd wordt. Soorten
en geslachten van dieren, natuurwetten, idealen zijn Platonische Ideeën en zij manifesteeren zich als zoodanig, doordat
zij niet gedacht worden te bestaan hier of daar, gisteren of
morgen, dat integendeel hun bestaan niet aan tijd of ruimte
gebonden is. Al deze gegevens in aanmerking nemende, kan
men begrijpen hoe PLATO ' S paradoxe leer ontstond. Die waar-
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niet de ware werkelijkheid. Die ware werkelijkheid — de
Ideeënwereld — verschuilt zich daarachter en is er nauwelijks
doorheen te zien. Zij is een wereld van wezens, niet te zien
noch te tasten, zonder vorm of uitgebreidheid, wezens, die wij
trachten te denken door het nauwkeurig bepalen van algemeene begrippen.
Maar nu staat PLATO daarmede voor een groote moeilijkheid. Hij moet natuurlijk vragen naar den samenhang tusschen
de Idee en de gelijknamige waarneembare dingen, den menschzelf en de menschen, het schoone-zelf en de schoone dingen.
Dien samenhang drukt hij nu uit door te zeggen, dat de
waarneembare dingen „deel hebben aan" de Idee, of „gemeenschap hebben met" de Idee, of wel, dat de Idee in de waarneembare dingen „aanwezig is" ; maar die uitdrukkingen zijn alle
onbegrijpelijk, indien aan PLATO 'S volledige scheiding der twee
werelden wordt vastgehouden.
ARISTOTELES heeft die scheiding opgegeven. De Idee van den
mensch is voor hem niets anders dan de menschelijke natuur,
in alle menschen evenzeer voorhanden ; de Idee van het schoone
niets anders dan de kenmerkende hoedanigheid, waardoor alle
schoone dingen schoon zijn. De Ideeën van PLATO zijn voor
ARISTOTELES de blijvende en onveranderlijke bestanddeelen
in de waarneembare dingen.
Tot deze opvatting is PLATO niet gekomen : wegens zijn
Heracliteïsme aangaande de natuur, maar ook wegens zijn
volslagen onvoldaanheid met de waarneembare wereld, waarin
ARISTOTELES zich zoo goed thuis voelt. De zinnelijke genietingen worden, met een enkele uitzondering, volgens den Philebus
betaald door een minstens even groote voorafgaande ontbering en daarenboven dikwijls door pijnlijke gevolgen. De
schoonheden, die de waarneembare wereld biedt, worden wel
door PLATO zeer bewonderd en hoog gewaardeerd, maar zij
zijn nooit in alle opzichten schoon, en wat nog erger is, zij
zijn veranderlijk. De goede daden der menschen zijn alles
behalve volmaakt ; hun rechtvaardigheid is maar een schaduw
van de ware rechtvaardigheid ; de maatschappij is totaal be-
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dorven. Dat ongunstig oordeel over de zichtbare wereld geeft
nu aan PLATO de zekerheid, dat er iets beters bestaan moet.
Want waaraan zouden wij anders den maatstaf ter beoordeeling ontleenen ? Daardoor wordt de Idee nog geheel iets anders
dan het voorwerp van een algemeen begrip ; zij is ook het
ideaal, waarvan het waarneembare maar een slechte copie is.
De schoonheid-zelf wordt niet alleen het wezen der schoonheid, maar ook en vooral de volmaakte schoonheid.

6. ONHOUDBAARHEID VAN DE DRIE BEHANDELDE
OPLOSSINGEN.
Wat nu echter ook de redenen geweest zijn, die PLATO
bewogen hebben om de volstrekte scheiding van Ideeënwereld
en waarneembare wereld te handhaven ; zeker is het, dat wij
de vraag, wat het blijvende, het wezenlijke, de essentia of substantie is der ons omringende dingen, niet beantwoord kunnen achten door de verwijzing naar een wereld, die met die
dingen in geenerlei denkbare gemeenschap kan staan, en zoo
kunnen wij dus PLATO 'S oplossing van het substantie-vraagstuk niet accepteeren.
Keeren wij dan na deze lange maar noodzakelijke uitweiding terug tot ARISTOTELES ' behandeling van de quaestie der
substantie en haar accidentia, die wij verlieten om een schets
te geven van PLATO 's denkbeelden. Die uitweiding was noodzakelijk, want toen ARISTOTELES de vraag overwoog wat eigenlijk de stoffelijke lichamen zijn, ondervond hij in hooge mate
den invloed der Ideeënleer. Hij beredeneert eerst, dat het niet
aangaat het lichaam „hier en nu" voor het ding zelf, de substantie, te houden. Zekere eigenaardigheden van dat lichaam
zijn accidentia, zij moeten dus weggedacht worden, als men
het ding zelf wil overhouden. Zonder PLATO 's Ideeënleer zou
hij gezegd hebben : De substantie van SOCRATES is dat,
waardoor SOCRATES SOCRATES is, wat hij niet kan verSPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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Platonische opvatting deze : Die SOCRATES bestaat zonder
twijfel, maar toch alleen omdat zekere Idee, de Idee : mensch
zich in hem openbaart. Blijvend is alleen die Idee-mensch ;
al het andere zijn SOCRATES ' bijzondere eigenaardigheden,
die behooren tot de veranderlijke natuur.
Evenzoo denkt ARISTOTELES, en hij verschilt alleen daarin
van PLATO, dat hij meent dat de denkbare, weetbare, algemeene
dingen niet buiten de waarneembare wereld, maar daarin als het
wezenlijke en de werkende kracht te zoeken zijn. Zijn groot
bezwaar tegen PLATO ' s Ideeënleer is, dat de Idee als het algemeene, afzonderlijk bestaande buiten de individu's, een contradictio in terminis is. Wat hierbij aan ARISTOTELES ontgaat,
is, dat hij zelf in een niet minder groote moeilijkheid vervalt
dan PLATO. Voorwerp van het algemeene begrip driehoek of
paard is volgens hem het algemeene of gemeenschappelijke
karakter van zekere individu's en in dit soortkarakter zoekt
hij de substantie. Maar dit algemeene karakter kan moeilijk
gezegd worden zelfstandig te bestaan ; het komt alleen met
accidentia verbonden in de individu's voor, nooit staat het „op
zich zelf". ARISTOTELES ' essentia of substantia mist dus de
hoofdeigenschap, waardoor hij begonnen is de substantie te
kenmerken ; zij moet eigenlijk beschouwd worden als een som
van accidentia. Zoo blijkt derhalve, dat men bij de nadere
overweging van de vraag : Wat zijn de stoffelijke lichamen ?,
stuit op onoverkomelijke bezwaren
èn als men die lichamen hic et nunc (in hun oogenblikkelijke en ruimtelijke bepaaldheid) voor substanties aanziet,
èn als men het algemeene eener klasse, de Idee, met PLATO
als het eigenlijke ding aanneemt,
èn als men met ARISTOTELES het algemeene, het wezen in de
individu's voor de substantie houdt.
Inderdaad als men hier de moeilijkheden zich ziet ophoopen,
wordt het standpunt der zoogenaamde Schotsche school begrijpelijk, die de philosophie wegens haar duisternis en moeilijkheden verafschuwt en „wonen wil" bij den „common sense".
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Naast den Aristotelischen weg, door de gansche Middeleeuwen gevolgd, blijft ter vaststelling van 't begrip substantie
een andere open, de weg, die den hedendaagschen lezer reeds
van te voren als de eenig bruikbare voorkomt, n.l. de substantie te zoeken niet in het soortkarakter, maar in de individuen zelf. DESCARTES heeft dien weg ingeslagen, maar wij
hebben reeds gezien tot welke moeilijkheden het hem voerde.
Immers het is duidelijk, dat wij, zoo doende, de substantie
alleen leeren kennen door het individueele ding te ontdoen
van alle accidentia, dus van alles wat er aan toegeschreven
wordt. Zoo komt dan ook DESCARTES eindelijk tot deze
slotsom : Stoffelijke lichamen zijn substantiae extensae, maar
die uitgebreidheid is niet de substantie zelve. Zij is een
nimmer ontbrekend accidens (,,attributum"). Elk stoffelijk
lichaam heeft daarnaast andere accidentia, die niet aan alle
stoffelijke lichamen eigen zijn („modi") : in de eerste plaats
zijn vorm, zijn bepaalde uitgebreidheid, zijn bewegingstoestand. Het is duidelijk, dat de substantie bij deze opvatting
iets wordt, dat noch waargenomen, noch duidelijk gedacht
kan worden, want als men zou bepalen, wat zij is, moet men
haar een hoedanigheid of werking, kortom een accidens toekennen en dus in tegenstrijdigheden vervallen.
Het was daarom niet moeilijk voor LOCKE om eens voor
goed duidelijk te maken, dat de stoffelijke substantie van
DESCARTES volslagen onbekend is, en de aandacht te vestigen
op het wonderlijke van het feit, dat ieder mensch van „dingen" spreekt, schoon hij nooit dingen gezien heeft en zijn
gegevens hem daartoe volstrekt geen recht geven.
En evenmin kan men zich verwonderen over BERKELEY'S
„immaterialisme". Een nauwkeurig lezer van LOCKE, die niet
opzag tegen paradoxen, moest met BERKELEY de redeneering
maken : Zeker bestaan er verschijnselen, die gewoonlijk voor
lichamen gehouden worden, maar die lichamen zijn een fictie.
Het eenige, wat bestaat, zijn „minds" en hun gewaarwordingen. BERKELEY gaat daarbij uit van de onderstelling, dat wij
zelf, onze geest en de geest van anderen . zeker bestaan, dus
van wat wij de tweede onderstelling van het „gezond verstand”
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noemden. Nu is het echter duidelijk, dat al wat wij zeiden
over de moeilijkheden van het substantiebegrip evenzeer voor
die tweede onderstelling opgaat, want deze is niets anders
dan de toepassing van het substantiebegrip op de wereld der
psychische verschijnselen, en zij drukt onze overtuiging uit,
dat wij zelf nog iets anders zijn dan onze psychische toestanden. Wij-zelf, of onze ziel, of onze geest (woorden niet
geheel synoniem, maar hier als synoniemen gebruikt) zijn
voor DESCARTES dan ook een ander soort van substantie, de
„substantie cogitans", de zich zelf bewuste zelfstandigheid. Maar
als men de vraag opwerpt, die DESCARTES niet doet : Wie ben
ik eigenlijk ? of wat is die substantia cogitans eigenlijk ?, dan
staat men juist voor dergelijke moeilijkheden als wanneer
men met DESCARTES vraagt : Wat is eigenlijk dit bepaalde
stuk was ? Immers wat is het, dat men al zoo van zich zelf
kan vertellen ? Den naam, zeker een accidens en wel een
scheidbaar en minder belangrijk accidens ; de afstamming, van
meer beteekenis, maar zij geeft toch alleen een betrekking
tot twee andere substanties : vader en moeder ; voorts gedachten, wenschen, aandoeningen, die men beleefd heeft, maar
dat zijn toestanden, handelingen of lijdingen van de substantie. Zoo staat men ten slotte radeloos bij de vraag :
Wie is die Ik-zelf, die ondersteld wordt te blijven onder al
de wisselende accidentia ?
Het is daarom niet te verwonderen, dat, toen eenmaal BERKELEY had ontkend, dat er lichamen zijn, weldra een schrander
lezer, HUME, concludeerde, dat er ook geen zielen zijn. Inderdaad,
de beschouwingen, waaruit voortvloeit, dat de ziel, als de substantie der zielsverschijnselen, volslagen onbekend en onkenbaar is, liggen zoo voor de hand, dat men zich afvraagt :
Waarom zijn zij niet vroeger gegeven ? Was HUME dan zoo
buitengewoon schrander ?
Het antwoord op die vraag ligt m. i. hierin : Het Aristotelische en scholastische substantiebegrip geeft geen aanleiding
tot die overwegingen, maar eerst het Cartesiaansche. Wat de
substantie van een individu moet heeten, is voor een scholasticus niet alleen kenbaar, maar zelfs, althans ten deele, be-
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waartoe het individu gebracht wordt, als forma substantialis
beschouwd. Is het individu bijv. een plant, dan behooren
voeding en voortplanting tot zijn wezen, dus tot zijn substantie ; is het een dier, dan ook gewaarwording ; is het een mensch,
dan al die functies en daarenboven die hoogere, die den
mensch van alle dieren onderscheiden en die ARISTOTELES
onder den naam vov, rede, samenvat. Eerst het standpunt van
DESCARTES en zijn volgelingen, die de moeilijkheden hebben
ingezien, die de Aristotelische leer onhoudbaar maken, leidt
tot deze nieuwe vragen over het substantiebegrip, wier bespreking een groot deel der nieuwere wijsbegeerte beslaat.
Ik zal op die moeilijkheden op deze plaats niet verder
ingaan, evenmin op de oplossing, die KANT daarvan heeft gegeven. Immers hier was het slechts mijn doel duidelijk te doen
zien, dat in de eerste der gangbare meeningen, op pag. i 2
vermeld, zekere moeilijkheden liggen. Ieder gelooft aan 't bestaan van lichamen, maar tot moeilijkheden leidt de vraag :
Wat is het lichaam zelf in tegenstelling van zijn wisselende
hoedanigheden ? en deze : Wat beklijft, d. w. z. blijft constant
bij veranderingen ?

HOOFDSTUK II.

Empirisme en noólogisme.
A. De noologistische leer omtrent het wezen
der werkelijkheid.
7. DE TWEE THEORIEËN OVER DEN AARD DER MENSCHELIJKE KENNIS.

In nauw verband met het tot nu toe behandelde staan
natuurlijk de vragen, die betrekking hebben op de tweede
meening in N° 1 (pag. 12) neergelegd, de meening n.l. dat
de buiten ons bestaande dingen juist zoo als nu zouden blijven
bestaan, ook als elk denkend wezen vernietigd werd. Wij
zullen langs geheel anderen weg dan den tot nu toe gevolgden nog eens aantoonen, dat deze meening groote moeilijkheden in zich sluit, dat zal ons tevens gelegenheid geven
om het boven onder 3° genoemde axioma van den practischen mensch te bespreken, dat handelt over het verschil
tusschen ware en onware meeningen. Daartoe is het noodig,
dat wij nagaan hoe menschelijke kennis ontstaat.
Ten aanzien van de werkzaamheid, de bronnen en de
grenzen van het menschelijk kenvermogen bestaan twee verschillende opvattingen. Het empirisme meent, dat de weg
onzer wetenschap uit zinnelijke gewaarwordingen door de
waarneming van individueele dingen en verschijnselen tot de
vorming van min of meer algemeene inzichten leidt. Het noolo-
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gisme daarentegen, hoewel niet ontkennende, dat wij langs
dien weg tot de uitkomsten onzer ervaring geraken, beweert,
dat die geheele weg onbegaanbaar zou wezen, zoo niet ons
verstand de afzonderlijke gegevens der zinnen verbond volgens
zekere regels, en dat die regels, door den mensch uit de verschijnselen van zijn verstandelijke werkzaamheid afgeleid, hem
het inzicht geven in algemeene stellingen van een andere soort
dan de ervaring leert kennen. Wij hebben de tegenstelling
van die tweeërlei waarheden reeds even aangestipt in § 5
bij de bespreking van PYTHAGORAS ' invloed op PLATO. De
empiristische kenleer nu komt hierop neer, dat de daar
besproken tegenstelling geen voldoenden grond heeft.
Uitgangspunt van alle kennis is volgens haar de waarneming door de zintuigen. Deze toont ons de werkelijk bestaande individu's, enkellingen, wier geheel de wereld vormt : dezen
eik, dien hond, dat stuk bergkristal en hun individueele hoedanigheden, die bepaalde grootte, dien bepaalden vorm enz.
Nu heeft 's menschen geest de eigenaardigheid de dus ontvangen indrukken door inwendige invloeden te reproduceeren,
ook bij afwezigheid van den uitwendigen prikkel. Hij ziet
dus iets als dien eik, dien hond, dat stuk bergkristal voor zich,
ook als zij er niet zijn, d. w. z. hij verbeeldt ze zich. Maar die
verbeeldingen, fantasiebeelden, zijn niet compleet, geven slechts
enkele trekken der waarneming terug. Haast niemand kan zich
een bepaalden eik precies voorstellen, hij verbeeldt zich een
eik in 't algemeen, denkt daarbij vooral aan vorm van bladen en vruchten, de meest in 't oog vallende kenmerken, aan
alle eiken gemeen. Zoo ontstaat wat men algemeene voorstellingen of algemeene begrippen, liever klasse-begrippen
noemt : eik, hond, bergkristal. Ook hoedanigheden en hoeveelheden worden door klasse-begrippen voorgesteld : groen,
viervoetig. Uit die lagere, minder omvattende klasse-begrippen
ontstaan hoogere, meer omvattende : plant, gekleurd, met
bewegingsorganen voorzien.
Langs denzelfden weg komen wij tot algemeene stellingen,
liever : stellingen, die meer dan één geval omvatten. Wij nemen
waar de verandering der enkele dingen ; dit water bevriest bij 0°,
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wordt bij die temperatuur vast.
Aan dezen weg der menschelijke kennis, dien reeds ARTSTOTELES beschrijft, heeft deze een naam gegeven, die in 't Latijn
door inductie vertaald is ; vandaar dat wij spreken van inductie,
inductieve redeneeringen, voor : opklimmen van 't bijzondere
geval tot den algemeenen regel, generaliseeren. Is eens een
regel bereikt, dan kan hij toegepast worden ; die toepassing
heet deductie.
Deductief besluit de huisvader, zijn waterleiding in den winter te laten leegloopen, omdat hij volgens den algemeenen
regel : „Alle water bevriest bij o°", ook het bevriezen van
zijn waterleiding verwacht, wanneer de temperatuur beneden
het vriespunt mocht dalen. Deductief berekent de artillerist
de baan van zijn kogel uit de algemeene wetten der vallende
lichamen. Bij die deductieve toepassing kan het blijken, dat
men voorbarig geïnduceerd heeft, dat de regel niet zoo algemeen is als men dacht. Wie uit zijn dagelijksche ervaring
den algemeenen regel heeft opgesteld, dat de zon 's avonds
ondergaat, zal bij een reis naar het hooge Noorden op dien
te algemeenen regel moeten terug komen. Bijna elke opzienbarende wetenschappelijke ontdekking ontleent haar belang
aan het feit, dat zij in strijd is met een vroeger opgestelden,
inductief gevonden regel.
De hier beschreven weg, door ARISTOTELES kort geschetst,
door BACO in zijn Novum Organum zeer breed behandeld,
volgens den eerste niet tot wetenschap, maar alleen tot empirie voerende, is volgens den laatste de weg der wetenschap.
Hierin heeft hij zonder twijfel ongelijk ; het is veel meer de
weg van den mensch, die practische kennis verzamelt. Ook
het kind bewandelt dien, het generaliseert met groote snelheid en deduceert uit zijn algemeene regels. Laat een bezoeker geregeld zekere versnapering meebrengen, dan verwacht
het zeker die versnapering als de bezoeker verschijnt. Het
heeft inductief geredeneerd en deductief een conclusie getrokken. De oude best, die trotsch is op haar ervaring van ziektegevallen, weet dadelijk medischen raad te geven, omdat zij
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weg, zooals uit het bekende spreekwoord blijkt.
Zulke naïeve voorstellingen over de methode als bij BACO
vindt men niet meer in de hedendaagsche empiristische kenleer. Men neemt niet meer aan, dat uitsluitend inductief vinden
van regels en deduceeren uit die regels de weg der wetenschap is. De wetenschap gaat nog geheel andere wegen :
constateeren van verschillende betrekkingen tusschen de dingen,
begripsanalyse, dialectiek, hypothesenvorming, afleiding van gevolgtrekkingen uit de hypothesen, experimenten tot toetsing
van de juistheid der hypothesen, zijn haar hulpmiddelen.
De vergelijking tusschen verschillende voorwerpen van het
denken leidt tot vele begrippen van tijdsorde, van ruimtelijke
betrekking, van grooter en kleiner zijn, van getalsverhouding,
van meerdere of mindere geschiktheid voor bepaalde doeleinden.
In de zoo gevormde begrippen kan de mensch door nadenken
vele eigenaardigheden vinden, die de onnadenkende mensch
nooit bereikt. Die werkzaamheid noemt men begripsanalyse.
Zoo leert bijv. de wiskunde : De ruimte is een driedimensionale grootheid, dus elke beweging in een der oneindig
vele richtingen der ruimte is terug te brengen tot drie bewegingen in de richting van drie coordinaatassen. Zij leert
verder : De ruimte is onbegrensd, deelbaar tot in 't oneindige
en continu. Bij het onderwijs in wiskunde worden al deze
stellingen ondersteld, maar niet opzettelijk besproken, omdat
de begripsanalyse een rijper leeftijd onderstelt dan de leerling heeft, die met de meetkunde begint.
Zeer vroeg komen de Grieken tot het begrip van 't hoogste Wezen, zeker niet door waarneming, inductie, deductie,
maar op , deze wijze : De vergelijking der verschillende menschen geeft aanleiding tot taxatie, de een is sterker, gezonder,
schooner, verstandiger, welwillender dan de ander. Door al
die als goed beschouwde eigenschappen in den overtreffenden
trap te denken, en weg te laten, wat als menschelijke zwakheid geldt, vormt men 't begrip van 't hoogste Wezen. De
analyse van dit begrip toont zeer gemakkelijk, dat het eenig
en onveranderlijk moet zijn.
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Dialectiek is het met elkaar in verband brengen van verschillende stellingen, om te zien, of zij al dan niet harmonieeren. Dialectiek bijv. is het onderzoek van PARMENIDES,
dat wij op pag. 28 kort bespraken, omtrent de juistheid van
de stelling : Er bestaan veranderingen. Verandering is, zoo
redeneerde PARMENIDES, het optreden van een nieuwen toestand, bij een wezen dat vroeger dien toestand niet had. Die
verandering heeft een tijdsduur. Hoe is nu de toestand van
dit wezen tijdens de verandering, bijv. van een voorwerp,
dat in beweging komt ? Het is niet in rust ; niet in beweging.
Dus in rust en beweging beide, of wel in geen van beide.
Elk van die stellingen is onmogelijk ; verandering is dus een
tegenstrijdig begrip. Maar dan mogen wij het bestaan van
veranderingen niet aannemen.
Hierbij komt nu als een hoofdzaak voor het wetenschappelijk denken de vorming van hypothesen en hun onderzoek.
Door langdurige ervaring is gebleken, dat, wat wij ervaren,
altijd is een zeer samengesteld complex van verschijnselen, en
dat de eenvoudige regel, dien deze verschijnselen volgen, nooit
waarneembaar is. Wij moeten daarnaar gissen als naar den
sleutel van een geheimschrift, waarin elke letter wat anders
beteekent dan gewoonlijk. En als wij gegist hebben, moeten
wij beproeven, of onze hypothese juist is.
ARISTOTELES heeft de voorstelling der tegenstelling van 't
aardsche en het hemelsche, (ondermaansche en bovenmaansche). In beide heerschen geheel verschillende toestanden.
Geen regel, die voor beide kan gelden. Aan de juistheid dier
voorstelling is NEWTON gaan twijfelen en ten slotte heeft hij
daarvoor zijn leer der gravitatie in de plaats gesteld. De
geschiedenis dezer theorie is een goed voorbeeld van hypothesenvorming en haar toetsing aan de ervaring.
Inductie had getoond, dat alle lichamen naar de aarde vallen ; NEWTON overwoog nu de vraag, of dezelfde invloed, die
de lichamen op aarde doet vallen, ook niet werkzaam zou
zijn bij de beweging der maan, die, van uit de aarde gezien, in 27 dagen 8 uren van rechts naar links gaande, haar
kringloop door de sterren volbrengt. Immers ook de maan
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valt in zekeren zin voortdurend naar de aarde, als zij zich
in haar ellips met de aarde als brandpunt beweegt.
Uitgaande van de drie wetten van KEPPLER :
I. Het oppervlak van sectoren, door de verbindingslijn van
de zon en een planeet doorloopen, is evenredig aan de tijden,
waarin die sectoren doorloopen zijn ;
2. de krommen, door de planeten beschreven, zijn ellipsen,
waarvan 't eene brandpunt in het middenpunt der zon is;
3. de vierkanten der omloopstijden der planeten zijn evenredig aan de 3 de machten der groote assen;
berekende NEWTON, dat zulke bewegingen plaats moeten
hebben, als de planeten, bedeeld met zekere aanvangssnelheid,
door de zon worden aangetrokken met een kracht omgekeerd
evenredig aan het vierkant van den afstand. Aannemende,
dat deze wetten ook voor den omloop der maan om de aarde
zullen gelden, dat er een dergelijke aantrekkende kracht van
de aarde op de maan bestaat, en dat dezelfde kracht op aarde
de voorwerpen doet vallen, kon NEWTON berekenen hoeveel
een steen moet vallen op maansafstand van de aarde. Aan
de aardoppervlakte valt een steen 4,9 meter per seconde dus
4,9 M. X 6o2 per minuut, dus op den maansafstand (6o aard4 ^ 9 X 6o2

4,9 M. per minuut.
M.
602
Nu geeft de maanbeweging het middel aan de hand om
uit te meten, of de maan inderdaad zooveel valt, en daar dit,
ten naaste bij, 't geval bleek, vond NEWTON aanleiding zijn
onderstelling uit te werken. En bij die nadere uitwerking bleek
het, dat nog vele andere verschijnselen (onregelmatigheden
der maanbeweging, ebbe en vloed enz.) door dezelfde hypothese konden verklaard worden, die aldus steeds aan waarschijnlijkheid won.
Nu ontkennen de hedendaagsche voorstanders van het empirisme (bijv. J. S. MILL en ED. LAAS) volstrekt niet, dat al
deze hulpmiddelen noodzakelijk zijn voor den vooruitgang
der wetenschap. Maar zij houden vol, dat al de uitkomsten
der genoemde geesteswerkzaamheden slechts voorwaardelijk
kunnen aangenomen worden, nl. op voorwaarde, dat zij blijstralen)
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leert. Volgens dit empirisme — het eenige, dat mij consequent
voorkomt -- is de waarneming met de zintuigen de meest
betrouwbare kennis. Het komt daarin overeen met de populaire
opvatting. En inderdaad, de indruk op het zintuig gaat gepaard
met zeker besef van de werkelijkheid van dingen buiten ons,
waaraan sommige philosophen wel zeggen te twijfelen, maar dat
ten slotte onweerstaanbaar is. Nu wordt er in wetenschappelijke theorieën wel veel als werkelijkheid aangenomen, dat
niet te zien is. Zoo bijv. de atomen, die ondersteld worden
ter verklaring der chemische verschijnselen ; de gravitatie tusschen de hemellichamen, in de astronomie ; het streven om
zijn bestaan te handhaven als de drijvende kracht voor alle
menschelijke daden, in SPINOZA 'S psychologie. Maar al dat
onzichtbare wordt alleen als werkelijk beschouwd, omdat men
het onmisbaar acht voor het bestaan van 't waarneembare.
Het geldt dus voor werkelijk, zoolang men het noodig vindt
voor de verklaring van de eigenlijke werkelijkheid: het zinnelijk waarneembare. 's Menschen begripsanalyse, dialectiek
en hypothesenvorming doet hem tal van gedachten vormen,
die niet door zinnelijke waarnemingen ontstaan. Maar dat
die gedachten waar zijn, kan alleen blijken, doordien zij
blijken overeen te stemmen met het getuigenis der zintuigen.
Dit standpunt schijnt zeer rationeel voor ieder, die de
onmetelijkheid der menschelijke phantasie bedenkt, en overweegt, hoe hij pleegt te dwalen, die zich alleen aan haar
toevertrouwt ; zeer rationeel ook voor ieder, die de volle
waarheid gevoelt van de geestige beschrijving door GOETHE
gegeven van:
Der ewig beweglichen,
Immer neuen,
Seltsamen Tochter Jovis :
Seinem Schosskind
Der Phantasie,
wier belangrijkste kenmerk hij aldus beschrijft :
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Ihr hat er
Alle Launen,
Die er sonst nur allein
Sich vorbehalt,
Zugestanden,
Und hat seine Freude
An der Thorin.
De geschiedenis van Robinson Crusoë, in 't algemeen elk goed
romantisch verhaal, heeft geen innerlijk kenmerk van onwaarheid. Evenmin de vele philosophische wereldbeschouwingen,
die toch alle onderling in strijd zijn. Hoe zal men al die voortbrengselen der phantasie van werkelijkheid onderscheiden als
men het getuigenis der zinnelijke waarneming verwerpt ?

§ 8. DE WISKUNDE ALS OORZAAK, DAT DE MEESTE
WIJSGEEREN NOOLOGISTEN ZIJN.

Dat desondanks de empiristische kenleer bij de philosophen
niet veel aanhangers gevonden heeft, ligt aan 't bestaan
der wiskunde, zooals uit de geschiedenis der Grieksche philosophie historisch is aan te toonen. In Griekenland gold dan
ook de wiskunde als propadeusis voor de philosophie. Dat de
wiskunde zoo grooten invloed heeft, komt, doordat wat
zij leert :
I°. niet door zinnelijke waarneming te controleeren is ;
2°. niet handelt over veranderlijke dingen, maar over constante verhoudingen of betrekkingen ;
3°. bestaat uit werkelijk algemeene waarheden ;
4°. bestaat uit noodwendige waarheden.
Natuurlijk kunnen de voorstanders der empiristische kenleer niet toegeven, dat deze verschilpunten tusschen wiskundige stellingen en ervaringswaarheden goed geformuleerd zijn.
Zoo betoogt MILL : ook de wiskundige stellingen berusten op
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waarnemen van fantasiebeelden tevreden.
Van de drie andere verschilpunten wordt beweerd, dat zij
volstrekt niet alle, al is het de meeste, ervaringswaarheden
betreffen, maar zeker niet de belangrijkste. „De aarde is voor
3 / 4 met water bedekt," handelt over iets veranderlijks, is niet
algemeen, niet noodwendig. Maar de gravitatieleer bijv. zal
al die drie kenmerken hebben. Zij constateert een constante
betrekking, een betrekking tusschen alle hemellichamen, zij
laat zich bew ijzen uit de stelling, dat de ruimte drie afmetingen heeft.
Immers, (zoo redeneert UEBERWEG bij de verdediging van
deze stelling), de oppervlakken van twee bollen verhouden zich
als de kwadraten hunner stralen. Dus moet ook de aantrekkingskracht, die bijv. van de zon als centrum uitgaat en
zich verdeelt over bollen met steeds grooter wordenden straal,
afnemen in dezelfde reden, als dat oppervlak grooter wordt,
dus in verhouding van het kwadraat van den afstand. Maar . . .
zoo heeft NEWTON niet durven redeneeren. Het terughouden
van zijn hypothese gedurende omstreeks i 5 jaren, tot hij ervaringsfeiten had verkregen, die tot staving der wet konden
strekken, bewijst het genoeg.
Er wordt in dit betoog veronderstelt, dat de verspreiding
der werking, van het centrum uitgaande, geschiedt volgens
dezelfde wet als de verdeeling eener stofmassa over verschillende ruimten. Dit kan zoo zijn, maar men mag 't niet a priori
aannemen. Ook op de andere punten blijven verschillen bestaan. Constateert de gravitatieleer een betrekking tusschen
alle hemellichamen, of geldt zij alleen voor zoover zij onderzocht is ? 't Is zeker voorzichtig slechts het laatste aan te nemen.
Wat het constante betreft, zoo wordt zeker die betrekking
als constant gesteld, omdat de astronomen zoeken naar natuurwetten, d. w. z. constante betrekkingen tusschen veranderlijke grootheden. Maar durven zij met beslistheid beweren
dat zij ook constant is? Om die vraag te beantwoorden,
overwege men slechts, hoe men zou oordeelen over een astronoom, die ter verklaring van de afwijkende beweging van
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een komeet zou onderstellen, dat deze aan andere aantrekkingswetten gehoorzaamde ; hoe daarentegen over een anderen
onderzoeker, die de verklaring zou willen zoeken in afwijkingen van het theorema van PYTHAGORAS, of van de stelling, dat 2 X 2 - 4 is.
Men heeft nog getracht langs anderen weg de exceptioneele positie der wiskunde te ondermijnen. Men heeft gevraagd :
Waarop berusten bijv. de algebraïsche stellingen ? Op definities
en het axioma : De som van een aantal eenheden is onafhankelijk van de volgorde der samenstellende eenheden. Welnu,
heeft men gezegd : die stelling is niet altijd juist. Een tafel
met negen gasten, verschillend gerangschikt, geeft af een opgewekt, Of een zich vervelend gezelschap ; een bataillon soldaten kan al naar de rangschikking heel veel, of heel weinig
sterkte ontwikkelen.
Met zulke opmerkingen maakt men dingen troebel, die zoo
helder zijn als glas. De wiskundige neemt alleen aan, dat er
gevallen zijn, waarin de volgorde der deelen voor de waarde
van 't geheel onverschillig is, en alleen over die gevallen handelt hij. Dat er andere gevallen zijn, waarin de volgorde niet
onverschillig is, weet hij zeer goed. Zoo weet hij ook, dat
werkelijke dingen nooit volkomen gelijk zijn en dat dus
I +j- I = 2 alleen geldt van gedachte eenheden. Hij zegt :
laat ons dingen denken, die volkomen gelijk zijn, d. w. z.
waarvan de één onder alle omstandigheden juist hetzelfde effect
heeft als de ander. Laat ons die eenheden vereenigen, niet
tot een kunstig organisme zooals een huis of tafelgezelschap,
maar eenvoudig tot een aggregaat, en ons bepalen tot gevallen, waarbij de waarde van 't geheel onafhankelijk is van de
volgorde der deelen. Laat ik nu i + i = 2, i + 2 = 3 enz.
noemen, dan krijg ik oneindig veel getallen, die aanleiding
geven tot oneindig veel vragen, wier oplossing mij interesseert. Zoo de mathematicus. Komt er nu een wijsgeer, die
hem zegt : „Mijn waarde, zulke dingen als gij definieert, bestaan niet, en uw axioma's zijn willekeurige stellingen ;" dan
heeft de eerste 't volste recht, te zeggen : „Vriend, waar
bemoeit gij u mede ? Gij verstaat mijn bedoeling niet ? Kendet
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stellingen volstrekt onaantastbaar zijn." Het beste bewijs
daarvoor is de niet-Euclidische meetkunde, die geheel ontoepasselijk is op de werkelijkheid, en toch door alle wiskunstenaars voor even streng wordt gehouden als de Euclidische.
Er blijven dus ondanks de pogingen van UEBERWEG en
anderen belangrijke verschilpunten bestaan tusschen de uitkomsten der wiskunde en die der andere wetenschappen.
Hoe komt nu de wiskunstenaar aan zijn inzichten ? Wat
is zijn methode ? Hij handelt uitsluitend over gedachte dingen,
de voorwerpen van begrippen, die hij nauwkeurig gedefinieerd
heeft. Zou dit beschouwen der voorwerpen van goed gedefinieerde begrippen, dus vooral : begripsanalyse, dialectiek, niet
de ware weg der wetenschap zijn ? De mathesis kan niets
aanvangen met de gelijkheid bij benadering, die de natuur
vertoont. Zij werkt alleen met de volstrekte gelijkheid en
substitueert overal gerust i o voor 7 + 3 en a2—b2 voor
(a + b) (a—b). Zou de beoefenaar der ethiek ook niet beter
doen als hij de gebrekkige menschelijke rechtvaardigheid en
bescheidenheid liet rusten en er alleen op uit is te zien, wat
er in zijn begrip van die dingen te vinden is?
Wij hebben reeds in § 5 gezien, dat PLATO, van diepen
eerbied voor het mathematisch onderzoek doordrongen, die
vraag bevestigend beantwoordde. Nu kan men echter, PLATO'S
consequentie niet deelende en toch het verschil tusschen
rationeele kennis volgens de mathematische methode en ervaringskennis erkennende, dat verschil opvatten zooals sommige
Grieksche sceptici en HUME het deden. Nemen wij den laatste
als voorbeeld.
De tegenstelling der wiskundige en der ervarings-kennis, die
uitgangspunt en hoofdargument is van de noologistische kenleer, wordt door HUME in 't begin van zijn meest bekende
werk geformuleerd als volgt : 's Menschen kennis betreft, —
zegt hij -- óf „relations of ideas" Of „matters of fact". Een voorbeeld van 't eerste is : 3 X 5 = 30 of de stelling van PvTHA2
GORAS ; van 't tweede : de gravitatiewet of de bewering : goud
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eigen middelen voortbrengen, voor de tweede is ervaring noodig door waarneming van dingen en van hun samenhang.
Daarmede schijnt voldaan te zijn aan den eisch, dien wij
op pag. 27 en 45 stelden, dat men n.l. onderscheid moet
maken tusschen tweeërlei soort van kennis. Ik zeg : „schijnt,"
want Inderdaad is de door HUME geformuleerde tegenstelling
30
niet bruikbaar. Immers het is niet waar dat : 3X5 = een
2
betrekking tusschen begrippen is ; het is een betrekking tusschen getallen, die door menschelijke begrippen gedacht
worden, maar geen betrekking tusschen die begrippen zelve.
Mijn begrip van 3 X 5 is volstrekt niet gelijk aan mijn begrip
van 30, maar de voorwerpen van die begrippen zijn gelijk.
2
HUME ' S uitdrukking is dus misleidend. De kennis, die hij
bedoelt, is een kennis van verhoudingen, die door het nadenkend beschouwen van begrippen verkregen wordt, maar verhoudingen niet van begrippen, maar van gedachte dingen. Die
kennis blijkt toepasselijk te zijn op de waarneembare dingen.
3 X 5 soldaten blijken juist zoo talrijk als de helft van 3o
soldaten. Even duidelijk blijkt de bruikbaarheid van de wiskunde bij het natuuronderzoek. Algebraïsche en meetkundige
stellingen worden voortdurend bij dat onderzoek gebruikt
zonder tot fouten in de uitkomst aanleiding te geven. De
artillerist, die de baan van zijn kogel berekent, gebruikt niet
alleen beginselen uit de mechanica, maar ook uit de wiskunde.
Hoe zouden zijn berekeningen kunnen uitkomen bij de proefneming, als die wiskundige waarheden alleen betrekkingen
tusschen menschelijke denkbeelden voorstelden, en niet betrekkingen tusschen de stoffelijke dingen ? Hoe zouden dan
de uitkomsten der triangulatie, de voorspellingen der astronomen steeds weer door de ervaring aan de werkelijke dingen
bevestigd kunnen worden ?
Zoo kan men dus begrijpen, hoe PLATO en zijn vele volgelingen er toe kwamen te denken : Wanneer wij andere begrippen even nauwkeurig beschouwen als de mathematicus
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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de zijne, mogen wij hopen soortgelijke betrekkingen tusschen
de dingen te vinden als in de wiskunde reeds gevonden zijn.
Werkelijk hebben dan ook tot op KANT bijna alle no6logisten,
d. w. z. nagenoeg alle philosophen er niet aan getwijfeld, dat
hun systeem, het geheel der gevolgtrekkingen uit hun definities en axioma's, een trouw beeld is van een werkelijkheid,
buiten hun denken om bestaande. ARISTOTELES beredeneert
b.v., dat de wereld volmaakt bolvormig zijn móet ; dat de
aarde in het midden der wereld moet rusten ; dat het getal
der elementen vijf moet zijn, vier ondermaansche en één
hemelsch. Geen dezer stellingen wordt door waarneming gesteund, maar toch twijfelt hij er niet aan, dat deze denkbeelden
zich tot de werkelijke wereld verhouden als een goede copie
tot het origineel, en hij betwijfelt ook niet, dat de werkelijke
wereld onveranderd zou voortbestaan, als alle denkende wezens
met die copieen verdwenen.
Hij bemerkte volstrekt niet, evenmin als een der antieke
of middeleeuwsche noologisten, dat hij hier voor een moeilijke
vraag stond. Die vraag zal ik in de volgende paragraaf nader
toelichten.

9. DE HOOFDVRAAG VAN HET NO6LOGISME : HOE KAN

HET DENKEN MET DE WERKELIJKHEID OVEREENSTEMMEN ? DE BEANTWOORDING DOOR
SPINOZA EN KANT.
Hoe is overeenstemming tusschen 's menschen denken en
het bestaan der dingen mogelijk? Blijft niet èn de wiskunstenaar èn de methaphysicus beperkt tot de kennis van zijn
eigen gedachtenwereld ; heeft hij eenigen waarborg voor de
overeenstemming dier gedachtenwereld met de inrichting van
't onmetelijke Heelal, waarvan hij met zijn denken maar
een klein fragment is ? Die vraag is het eerst gesteld door
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DESCARTES, die door het stellen van die vraag het tijdperk
der moderne wijsbegeerte opende. Maar het antwoord dat
DESCARTES op deze vraag gaf, was geheel onvoldoende en
geeft een duidelijk bewijs van de macht van ARISTOTELES,
ook over dezen oproerigen leerling. DESCARTES ' antwoord
heeft dan ook thans nog slechts historische beteekenis en wij
zullen het dus niet hier, maar te zijner tijd bij DESCARTES
behandelen. Van heel wat grooter blijvende waarde zijn de
antwoorden die SPINOZA en KANT op deze meest gewichtige
vraag der moderne wijsbegeerte hebben gegeven.
Die antwoorden van KANT en SPINOZA hebben, hoe verschillend ook, dit kenmerk gemeen : Zij beschouwen 's menschen individueele rede als een fragment, een verschijningsvorm van een meer dan individueele rede, evenals zijn lichaam
maar een deel en een verschijningsvorm is van de stof, wier
geheel de stoffelijke wereld uitmaakt.
Deze gedachte wordt nu door SPINOZA zóó uitgewerkt, dat
de beweging van de stofdeelen in 't menschelijk lichaam en
zekere bewustzijnstoestanden één en dezelfde zaak zijn, op
verschillende wijze waargenomen. Met de zinnen waargenomen vertoont de mensch zich als uitgebreid ; op andere wijze
neemt hij zijn aandoeningen, gedachten, begeerten, kortom
zielstoestanden waar ; inderdaad echter zijn die zielstoestanden
hetzelfde als wat, op een andere wijze waargenomen, zich als
bewegingen in 't lichaam voordoet.
Denken wij, ter illustratie van deze paradoxe stellingen,
aan de vijf wezens uit DIDEROTS „Lettres sur les sourdsmuets ", waarvan ieder slechts één zintuig bezit. Laat hen
't zelfde ding bemerken, bijv. een stokje vanille. Het reukwezen bemerkt geur ; het smaak-wezen, smaak ; het tast-wezen
vorm en grootte ; het gezichts-wezen, kleur. Kunnen zij, aan
zich zelf overgelaten, bemerken, dat zij hetzelfde ding voor
zich hebben ? Natuurlijk niet, elk van hen merkt slechts iets
op, dat geheel onvergelijkbaar is met wat de anderen bemerken, tenzij men veronderstelle, wat DIDEROT niet doet,
dat de gezichtszin op zichzelf vorm en grootte toont.
Zoo moet men nu S PINOZA'S leer opvatten. De massa
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zijn van een hevig-en schrik, worden volgens de gewone
opvatting door dien zielstoestand veroorzaakt, maar zijn
volgens SPINOZA die zielstoestand zelf, van den buitenkant
gezien. De beweging van deeltjes in zekere hersencellen,
die volgens de gewone opvatting oorzaak is van het zien,
is volgens SPINOZA het zien zelf, van den buitenkant gezien.
Werking van ziel op lichaam en omgekeerd bestaat nooit,
daar lichaam en ziel één en hetzelfde ding zijn, van verschillende kanten waargenomen. De lichamelijke beweging bij 't
zien veroorzaakt niets anders dan lichaamsbeweging, de gemoedsbeweging van den schrik niets anders dan andere zielstoestanden. De ware manier om de ziel te leeren kennen is
anatomie en physiologic, want het lichaam, dat immers toch
identisch is met de ziel, is veel meer toegankelijk voor onderzoek.
Deze theorie over de verhouding van lichaam en ziel wordt
door SPINOZA algemeen gemaakt. Ook de stijging der sappen
in een plant is begeleid van bewustzijnsverschijnselen in 't bewustzijn van de plant ; ook de oxydatie van ijzer en het oplossen van ijzer in salpeterzuur gaat gepaard met bewustzijnsverschijnselen in 't bewustzijn van het ijzer. Aan de stoffelijke
wereld in haar geheel beantwoordt een wereldziel of wereldbewustzijn, dat één der openbaringsvormen is van het oorspronkelijk wezen, dat zich op andere wijze in de stoffelijke
wereld openbaart en daarenboven nog oneindig veel openbaringsvormen heeft, waarvan de menschelijke ziel evenmin iets
bemerkt als de blinde van de kleuren.
Nu is de taak der metaphysica, een adaequaat, d.w.z. nauwkeurig en volledig denkbeeld te vormen van dat oorspronkelijk wezen en de gevolgtrekkingen te maken uit dit denkbeeld
in verband met axioma's voortvloeiend. Is dit denkbeeld inderdaad adaequaat, dan stelt het het oorspronkelijk wezen
naar waarheid voor, d. w. z. is dit wezen zelf, van zijn bewustzijnskant bezien. En zooals het juiste aanvangsbegrip identisch is met den oorsprong der wereld, zoo de afgeleide begrippen met de verschillende zaken, die daaruit voortvloeien.
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Het systeem der juiste gedachten stelt dus niet alleen de
stoffelijke wereld voor, maar is die stoffelijke wereld, van
den binnenkant gezien.
Zulk een systeem heeft SPINOZA in zijn Ethica willen geven.
Met de bijzonderheden der uitvoering hebben wij hier niet
te maken. Maar zijn stoute hypothese moest hier ter sprake
komen, omdat zij inderdaad de vraag beantwoordt, waarvoor
de noëlogisten staan : Hoe kan de mensch, alleen door het
onderzoek zijner individueele begrippen, kennis krijgen van
een wereld, waarvan hij zelf met al zijn begrippen maar een
fragment is ?
Wie SPINOZA 'S metaphysica kan aannemen behoeft zich niet
te verwonderen, dat begripsanalyse en dialectiek ons de wereld
buiten ons leeren kennen. Want de produkten dier functiën :
de ware begrippen, zijn de bestanddeelen der wereld zelve,
van den binnenkant gezien. Met de bezwaren tegen dit parallelisme hebben wij ons niet bezig te houden, omdatwij hier
SPINOZA 'S leer niet behoeven te behandelen. Voor KANT zijn
die bezwaren veel te groot om ze te boven te komen. Hij heeft
wel de opvatting, dat 's menschen rede een fragment is, een
openbaringsvorm van een meer dan individueele rede, maar
de verhouding dier meer dan individueele rede tot de stoffelijke wereld voor identiteit te verklaren, is hem veel te gewaagd. Het kan zoo zijn, maar 't kan ook anders zijn ; en
of 't zoo is, dat is een der vele vragen, die de mensch niet
kan beantwoorden.
Zijn rechtvaardiging van begripsanalyse en dialectiek als
kenbron van iets anders dan begrippen, slaat een anderen
weg in. Hij meent te kunnen aantoonen, dat, wat wij de werkelijkheid noemen, correspondeert, overeenstemt met den inhoud der gezamenlijke denkbeelden van een volmaakt, alomvattend verstand. Wat wij door waarnemen en nadenken
verkrijgen, zijn denkbeelden, voortgebracht door lang niet
volmaakte en weinig omvattende menschelijke, individueele
verstanden ; denkbeelden die zich bij behoorlijke inspanning
van den geest, door behoorlijke toepassing van begripsanalyse
en dialectiek, richten naar 't model der eerstgenoemde denk-
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daar deze nauwkeurig en volledig wordt voorgesteld door de
som der denkbeelden van een volmaakt, alomvattend verstand.
Deze leer klinkt paradox, omdat zij de scheiding tusschen
stoffelijke wereld en bewustzijnstoestand niet zoo radicaal acht
als wij die in onze jeugd hebben leeren opvatten. Het hoogste
goed, zegt SPINOZA, is het besef van de éénheid van den geest
met de geheele natuur. Van die vereeniging, dien samenhang
heeft de onwijsgeerige mensch een verkeerd begrip. Hij denkt
zich de stoffelijke dingen als zaken, die juist zóá als hij ze ziet,
zouden voortbestaan, ook als er geen bewustzijn in de wereld
was. Dieper nadenken leert, dat, wat er ook moge bestaan, voor
een mensch niets te kennen is dan de inhoud van gedachten :
de inhoud van zijn particuliere gedachten, die hem een, altijd
maar ten deele juiste, voorstelling geven van wat werkelijk
bestaat ; en de inhoud van meer dan particuliere gedachten, die voldoen aan zekere nauwkeurig te formuleeren eischen,
en met juistheid voorstellen, wat men de werkelijkheid
noemt, of wel daarmede samenvallen. Of wij het eerste moeten zeggen dan wel het tweede, is een vraag, die voor velen
van groot gewicht schijnt te zijn. M. i. ten onrechte. Of de
inhoud der denkbeelden van een volmaakt en alomvattend
verstand zelf de werkelijkheid is, dan wel die met nauwkeurigheid voorstelt, kunnen wij op geenerlei wijze beslissen.
Daarom schijnt het mij een nuttelooze hypothese aan te
nemen, dat ook die volmaakte denkbeelden, evenals de menschelijke, iets anders voorstellen dan zij zijn. Maar het is
een hypothese, die niet te weerleggen is, omdat wij geen
middel hebben juiste denkbeelden te vergelijken met wat er
door gedacht wordt, als die gedachte iets geheel anders zou
moeten zijn dan een denkbeeld.
Er zijn verschillende wegen, die tot dit Kantiaansche inzicht
leiden. De nauwkeurige analyse van onze voorstellingen over
ruimte en tijd is misschien wel de eenvoudigste dier wegen.
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Ik geef er echter de voorkeur aan, een anderen weg te volgen en wel de discussie na te gaan, die in den loop der eeuwen
gevoerd is over de juiste definitie van het begrip van waarheid.

B. Geschiedenis van het waarheidsbegrip.
I0. DE ARISTOTELISCHE DEFINITIE VAN WAARHEID
EN DE UITWENDIGE WAARNEMING.
De oudste definitie van waarheid is die van ARISTOTELES.
Zij luidt in de Latijnsche vertaling aldus : Veritas est adaequatio rei et intellectus. Nu is het Latijnsche woord „res"
zeer dubbelzinnig ; het kan beteekenen : ding, of zaak, of
gebeurtenis, en we moeten de Latijnsche definitie in 't
Hollandsch dus weergeven door : Waarheid is de overeenstemming tusschen een ding (of zaak, of gebeurtenis) en
ons denken.
Nu gaf ik die definitie opzettelijk in 't Latijn, omdat die
dubbelzinnigheid van het woord „res" mij hier juist van pas
kwam. Het woord „waarheid" toch is juist even dubbelzinnig ; wij spreken van de waarheid van
oordeelen of beweringen : zoo houden wij thans COPERNICUS ' theorie, dat de aarde zich beweegt, voor „waar" ;
voorstellingen of denkbeelden : wij houden KUENEN'S
voorstellin g over het ontstaan van het Oude Testament
voor „waar" of „onwaar" ;
dingen of personen : wij noemen iemand een „waar"
vriend, een ander een „waar" despoot ;
mededeelingen of getuigenissen : wij straffen een kind
omdat het „onwaarheid" gesproken heeft.
Het is duidelijk, dat het woord „waar" in al deze verbindingen een verschillende beteekenis heeft ; dat bijv. een
mededeeling „onwaar" kan zijn in den eerstbedoelden zin
en „waar" in den zin van het laatste voorbeeld ; of dat wij
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iemand, dien wij een „waren" Munchhausen noemen, niet
„waar" zullen noemen in den laatstbedoelden zin.
Nu behoeven wij ons hier alleen bezig te houden met de
eerste twee beteekenissen omdat de bezwaren, die zich tegen
de definitie hebben voorgedaan, niet de „waarheid" van dingen
of van getuigenissen gelden, maar uitsluitend die van beweringen en denkbeelden, die niet te scheiden zijn, omdat
een denkbeeld tal van beweringen in zich sluit en alleen
„waar" is, als die beweringen „waar" zijn. De geschiedenis
van de natuurwetenschap nu schijnt er voor te pleiten, dat
deze definitie op een vergissing berust, en zij wordt dan ook
door vele schrijvers verworpen, bijv. bij ons door A. PIERSON
in zijn : Wi sgeerig onderzoek.
Hoe is men nu aan die definitie gekomen ? Zij ontstaat
oorspronkelijk uit het vast vertrouwen op de volmaakte overeenstemming tusschen den inhoud der waarneming en het
waargenome.
Het kind zoowel als de kinderlijke mensch houden zich uitsluitend bezig met het zinnelijk waarneembare. Nu leert hen
de ondervinding al spoedig, dat een fantasiebeeld, dat zij
zich naar een beschrijving gevormd hadden, nu eens door
de waarneming bevestigd, dan weder weerlegd wordt. Dit
leert, een verschil te maken tusschen ware en onware voorstellingen, waarbij echter stilzwijgend wordt aangenomen, dat
de waarneming een trouw beeld geeft van het waargenomen
voorwerp, en het waargenomen ding niet van den inhoud der
waarneming onderscheiden wordt. Dit standpunt wordt in
philosophische werken gewoonlijk als het naieve realisme
aangeduid, en niet ten onrechte, omdat het datgene is, waarmede ieder kind begint.
Als nu de mensch rijp geworden is voor begripsanalyse
en dialectiek en met oordeel des onderscheids kan vragen :
Wat is eigenlijk het verschil tusschen ware en onware beweringen ? dan komt er een invloed in het spel, die zijn onderzoek aanvankelijk op dwaalwegen leidt. Want hij vindt dan
reeds tal van denkbeelden en meeningen in zich, die tot hem
gekomen zijn ; hij weet niet hoe ; en hij weet niet van waar.
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Daartoe behoort o. a. de voorstelling van de stoffelijke wereld :
huis, stad enz., waartoe ook zijn lichaam behoort ; de voorstelling van de werking der voorwerpen op elkander : indrukken,
terugkaatsing, spiegeling enz. enz.
Wanneer hij nu opmerkzaam wordt op zijn zielstoestanden, begint hij met de werkingen op zijn ziel op te vatten
naar de analogie der werking van stof op stof. Daarom spreekt
de taal van „indrukken", die de ziel ontvangt ; van „denkbeelden", waardoor de buitenwereld zich in den geest „afspiegelt";
van het „vatten" en „begrijpen" (comprehendere) der dingen
door den geest, (,,waarnemen" als zeemansterm beteekent
nog steeds vastgrijpen). Met zulke werkingen stelt de primitieve
denker het waarnemen gelijk.
Zoo komt o. a. DEMOCRITUS ' leer der waarneming hierop
neer : Aangezien alles verklaard moet worden door een „stoot",
zoo heeft bij het waarnemen een stoot plaats op de ziels- of
vuuratomen, die in den mensch talrijk voorhanden zijn.
De dingen zelf buiten den mensch stooten sliet op die vuuratomen en moeten daarom gedacht worden iets van zich af
te scheiden, dat op hen gelijkt en den stoot te weeg brengt.
Dit zijn dus beeldjes, .i'áw)c ; door den stoot veroorzaken zij
een afdruk in de zielsatomen, die blijft bestaan en het weten
vormt. Zoo komen zoowel valsche als ware voorstellingen tot
stand. Valsche zijn ook van werkelijkheden afkomstig,
maar als grovere beelden, die de vuuratomen zoo heftig in
beweging brengen, dat geen behoorlijke afdruk kan ontstaan.
De ware zijn afkomstig van fijnere beeldjes, die zacht den
stoot volbrengen.
Hierbij sluiten zich de Epicuristen aan ; hun dichterlijke
woordvoorder LUCRETIUS drukt het in De serum natura
IV, 42 aldus uit :
„Ik beweer dus, dat beelden en fijne vormen door de
dingen afgezonden worden van hun oppervlak ; men moet
ze als 't ware de pop of het omhulsel der dingen noemen,
daar dat beeld een zelfden aanblik en een zelfden vorm
heeft als het ding, waarvan het gezegd wordt uit te stroomen
om rond te dolen."

-58-In den Theaetetus van PLATO wordt melding gemaakt van
een analogie tusschen het menschelijk opnemingsvermogen
en een plankje met was bestreken, waarin afdrukken ontstaan,
zooals de zegelring ze geeft in was. PLATO laat daar SOCRATES zeggen :
„Neem nu eens aan ter verduidelijking, dat in onze ziel zich
bevindt een houten vlak met was bestreken ; bij den een
grooter, bij den ander kleiner ; bij den een is de was zuiver,
bij den ander is zij met drek gemengd ; bij eenigen is zij te
hard, bij anderen te vochtig, bij sommigen van de juiste
maat. Laten wij nog zeggen, dat dit een geschenk is van
Mnemosyne, de moeder der Muzen en dat wij daarin alles,
wat wij ons willen herinneren van hetgeen wij zien of hooren
of zelf bedenken, afdrukken, de was blootstellend aan de
inwerking onzer gewaarwordingen en gedachten ; wat nu werkelijk afgedrukt wordt, herinneren wij ons, en dat weten wij,
zoolang het beeld er van in de was is ; maar wanneer het
is uitgewreven, of het niet kon worden opgenomen, zijn wij
het vergeten of weten wij het niet."
Dit beeld dient bij PLATO slechts ter verduidelijking, of
„om het eens te noemen" (vzu Tot) 67ov), maar is toch een
geliefd beeld gebleven voor de zuivere empirici, die van den
geest als van een tabula rasa spreken, een glad gestreken oppervlak zonder indruksels, reeds vóór de waarneming aanwezig.
Nu zijn dit natuurlijk slechts ruwe pogingen om het ontstaan der zielstoestanden te verklaren, maar zij leiden rechtstreeks tot de gegeven definitie van waarheid. Immers zij
voeren tot de naieve meening, dat de zintuigen ons de dingen
toonen, zooals zij buiten ons zijn. ARISTOTELES, die 't eerst die
definitie gaf, spreekt die meening uit en verdedigt haar tegen
de critiek van vroegeren op de betrouwbaarheid der zinnen.
Elk zintuig is volgens hem betrouwbaar op zijn gebied.
Licht, geluid, warmte, geur, zijn juist zoo buiten ons als wij
ze voelen. Alleen de eigenschappen, door meer dan één
zintuig waargenomen, geven voorbeelden van zinsbedrog :
de verwijderde toren, die rond en klein gezien werd, blijkt
groot en vierkant als wij hem gaan betasten. Onze eerste
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waarneming is dus bedriegelijk geweest. Maar deze onjuiste
waarnemingen zijn gemakkelijk te redresseeren, de stoffelijke
wereld is juist zoo, als zij zich aan iemand met normale
zinnen en normaal verstand vertoont.
Nu is deze opvatting van het waarnemen als een ontvangen
van indrukken of een spiegelen, niet bestand tegen critisch
onderzoek en men vindt alle gegevens voor de weerlegging
reeds bij PLATO. Vooreerst is het spiegelbeeld of de indruk
altijd min of meer onjuist, niet volkomen overeenstemmend
met wat beeld of indruk gaf. Voorts bestaat het alleen voor
een waarnemer, niet voor den spiegel of de ingedrukte massa
zelf. Vervolgens oordeelen noch de spiegel, noch het gesmolten lak over de juistheid van beeld of indruk, terwijl
dit juist de functie is van den geest. Iemand, gevraagd waar
REMBRANDT' s standbeeld staat, antwoordt bij vergissing : in
't Vondelpark. Bij gerezen twijfel verwerpt hij dat denkbeeld, d. w. z. hij beweert : dat denkbeeld was er wel, maar
't behoorde er niet te wezen. Ten slotte vertoonen noch
spiegel, noch gesmolten massa andere beelden of indrukken
dan van wat hun wordt opgedrongen : maar de denkende
menschengeest maakt allerlei denkbeelden, die de waarneming hem niet getoond heeft : de wiskundige begrippen,
de fantasieën van een dichter, de composities van een musicus.
Het onbepaald vertrouwen in de nauwkeurigheid van het
beeld, door zinnelijke waarneming gevormd, wordt dan ook
spoedig geschokt door allerlei overwegingen. Bij die overwegingen, alle in verband staande met de veelheid der processen, waaruit de zinnelijke waarneming bestaat en met
den invloed van den toestand van den waarnemer op de
uitkomst zijner waarneming, behoeven wij hier niet stil te
staan. Genoeg, dat zij reeds DEMOCRITUS leidde tot een opvatting omtrent de zinnelijke waarneming, die geheel overeenkomt met de volgende woorden van VON HELMHOLTZ :
„De zinnelijke gewaarwordingen zijn voor ons slechts symbolen van de voorwerpen der buitenwereld, en komen daarmede overeen ongeveer als de pennetrek of de klank van
een woord met het daardoor aangeduide voorwerp. Zij geven
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ons wel bericht van de bijzonderheden der buitenwereld, doch
niet beter, dan wij de kleur aan een blinde met woorden
beschrijven."
Maar DEMOCRITUS ' leer vond in de jeugd van het menschelijk denken slechts enkele aanhangers en werd eeuwen lang
verworpen. Eerst omstreeks 1650 hebben DESCARTES, GASSENTDI, HOBBES, wat men sedert de mechanische beschouwing
der stoffelijke wereld noemt, algemeen ingang doen vinden.
Van de gronden, die de genoemde philosophen tot deze
hypothese geleid hebben en die voor haar pleiten, pleegt men
in natuurkundige werken geen melding te maken ; de voornaamste grond, waarom zij thans door alle natuuronderzoekers wordt aanvaard, is zeker wel de gestadige vooruitgang
der natuurwetenschappen, die van haar invoering het gevolg
was. Hoe dit zij, voor ons komt het hier er in hoofdzaak
op aan, dat op de vraag : Zijn de dingen buiten ons, zooals
zij door menschen met gezonde zinnen en gezond verstand
worden waargenomen ? de natuurwetenschap ten antwoord
geeft : Neen, de stoffelijke wereld moet geheel anders gedacht worden dan zij waargenomen wordt. Wil dat nu
zeggen, dat de natuurwetenschap geen waarde hecht aan
nauwkeurige waarnemingen ? Volstrekt niet, zij hecht daaraan
zeer hooge waarde. Maar ook de allerbeste waarneming toont
ons alleen, hoe zekere zaak aan onze zinnen versch ijnt, niet
hoe zij gedacht moet worden. Dit laatste te bepalen is de
taak der wetenschap. Maar die taak kan zij niet vervullen,
zonder nauwkeurige kennis van de manier, waarop de dingen
verschijnen. Vandaar de waarde van nauwkeurige waarnemingen ; zij zijn niet zelf wetenschap, maar onmisbaar materiaal
voor wetenschap.
Zeer velen hebben bezwaar gemaakt tegen deze opvatting
van de beteekenis van waarnemingen. Dat het zien, het
tasten enz. ons de dingen anders voorstelt, dan zij gedacht
moeten worden, is iets, wat zij gaarne zouden ontkennen.
Want het schijnt, alsof bij de toepassing der mechanische
beschouwing op de natuur, de oude definitie van waarheid onbruikbaar wordt. Bij ARISTOTELES ' opvatting schijnt

— 6i —

het mogelijk, ons denkbeeld van een Corinthische zuil met
die zuil zelf te gaan vergelijken, door die te gaan zien en
betasten ; ons denkbeeld van de kleur van een boterbloem
met die kleur zelve. Maar zijn de gewaarwordingen, die de
zinnen ons geven, en de waarnemingen, die daardoor ontstaan,
slechts symbolen, teekens voor heel wat anders, bijv. onzichtbare overdraging van arbeidsvermogen of iets dergelijks, zooals de aanhangers der mechanische beschouwing beweren,
hoe zal men dan ooit uitmaken of een denkbeeld overeenstemt met het werkelijk ding, dat het moet voorstellen ? En
toch, daaraan valt niet te ontkomen ; tenzij men een revolutie zou beginnen in de natuurwetenschap.

5

II. DE ARISTOTELISCHE DEFINITIE VAN WAARHEID
EN DE INNERLIJKE WAARNEMING.

Om nu de betrouwbaarheid althans van sommige waarnemingen te redden, hebben de vrienden der waarneming
de al te fel bestookte veste der zinnelijke waarneming opgegeven en bepalen zich tot het verdedigen van de betrouwbaarheid der zoogenaamde : „innerlijke waarneming".
Zoo wordt de zaak bijv. behandeld in UEBERWEG 'S System
der Logik. Men verdedigt dit dan aldus : Goed, de dingen
buiten ons zijn geheel anders, dan wij ze zien. Maar wij
nemen ook waar onze zielstoestanden of bewustzijnstoestanden : ons gevoel, onze denkbeelden, onze wenschen, verlangens, begeerten. Hierbij staan niet zooveel dingen tusschen
het waargenomene en den waarnemer. Hierbij bemerken wij
niet dingen buiten ons, maar onze eigen toestanden.
Zeker is de betrouwbaarheid der zoogenaamde innerlijke
waarneming een lastig onderwerp, waarbij 't noodig is wèl
te onderscheiden. Zij is betrouwbaar in zoo verre zij te goeder trouw uitdrukt, wat op 't oogenblik inderdaad bemerkt

-- 62 wordt. „Ik voel pijn" ; „ik ben opgeruimd" ; „mij valt op 't oogenblik die anecdote over BISMARCK in" ; moeten als ware beweringen beschouwd worden, als zij ware (niet leugenachtige)
getuigenissen zijn. Waarom ? Omdat het bestaan van pijn,
van opgeruimdheid niets anders is dan haar gevoeld worden,
het bestaan der gedachte aan BISMARCK niets anders dan
haar bemerkt worden. Beproeven wij te twijfelen aan wat wij
op 't oogenblik als den inhoud van het bewustzijn vinden, —
„het komt mij voor, dat ik hier sta te spreken, maar bedrieg
ik mij daarin ook en komt het mij eigenlijk voor, dat ik
hier sta te zwijgen ?" — dan heeft men ook alle reden om te
twijfelen, of men wel twijfelt, en daarop weder te twijfelen,
of men twijfelt, dat men twijfelt enz. Kortom, men komt in
den onrnogelijken toestand van iemand, „wiens verstand stilstaat", d. w. z. : die op een dwaalweg geraakt is, waarop hij
omkeeren moet.
Het inzien van elke waarheid vordert vertrouwen op de
uitspraak van ons bewustzijn, van onzen oogenblikkelijken
toestand. Ik zeg bijv. „2 -}- 2 = 4" d. w. z. : die twee hoeveelheden geven mij den indruk van gelijkheid. Ga ik twijfelen of ik, dien indruk krijgende, toch niet inderdaad een
besef van ongelijkheid heb, dat zich als een besef van gelijkheid voordoet, dan blijft ten eeuwigen dage onbeslist of
2 + 2 misschien niet grooter of kleiner dan 4 is. Zoo schijnt
dus het vertrouwen op de innerlijke waarneming wel gegrond.
Dat op de zinnelijke waarneming kan bedriegen, omdat het
object, waarover geoordeeld wordt, iets geheel anders is dan
de inhoud van de waarneming zelve. „Ik bemerk, dat ik hier
sta te spreken", kan onjuist zijn, bijv. als ik droom college
te geven ; maar : „het komt mij voor, dat ik hier sta te
spreken", is zeker een waar oordeel, als ik daarmede naar
waarheid (niet leugenachtig) in woorden breng, wat ik in
mij zelf bemerk. Wij moeten zulke oordeelen voor waar
houden, omdat, als wij het niet doen, elke maatstaf om
tusschen waar en onwaar te onderscheiden ons ontbreekt.
Het zijn deze eenvoudige waarheden, door DESCARTES het
eerst in zijn reeds genoemde Meditationes uiteengezet, en
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later 1), niet zeer gelukkig, door zijn beroemde uitspraak :
Cogito, ergo sum, uitgedrukt, die aantoonen welke onzer gegevens een absolute zekerheid bezitten, die ook de meest
consequente scepticus moet erkennen. Doet hij dit niet, dan
moet hij zijn geheele leven lang in 't onzekere blijven, of hij
inderdaad twijfelt, dan wel niet twijfelt, d. w. z. zekerheid bezit.
Tegenover dit pleidooi vóór de waarheid der innerlijke
waarneming, staat nu een even krachtig tegen haar.
In een van de sprookjes van GRIMM komt een man voor
wiens oogen zoo sterk zijn, dat zij elk voorwerp in stukken
doen springen, waarop zij in hun volle scherpte gericht zijn.
Hoeveel diensten in dat sprookje die oogen ook hun eigenaar
bewijzen, zeker zijn zij allerminst geschikt om een nauwkeurige kennis der waargenomen voorwerpen te geven.
In 't algemeen zal een zintuig, welks werkzaamheid de
voorwerpen, die het beschouwt, doet veranderen, zeker niet
betrouwbaar zijn. Welnu, kan men zeggen, zulk een zintuig
is de innerlijke waarneming. Haar werking verandert oogenblikkelijk het voorwerp, waarop zij zich richt. Laat iemand,
die belangstelling heeft voor psychologische studiën, alle gelegenheden aangrijpen om zich zelf te bestudeeren, zooals
de schrijvers van psychologische romans. Hoe moet hij dan
te werk gaan ? Als hij voelt, dat hij toornig wordt, moet hij
dadelijk van de gelegenheid gebruik maken. Nu kan hij
nauwkeurig nagaan, hoe het met een toornig mensch eigenlijk gesteld is. Maar inderdaad verdwijnt de toorn door deze
poging als sneeuw voor de zon, en wat hij waarneemt is
iemand, die niet meer toornig is, maar zich inspant toorn te
observeeren, waar deze niet is. Wat is eigenlijk het eigenaardige van 't ingespannen wiskundig denken ? De psycholoog
moet de gelegenheid waarnemen, als hij juist met veel inspanning bezig is een moeilijk vraagstuk op te lossen ; maar
als hij zichzelf gaat observeeren houdt hij oogenblikkelijk op
mathematisch te denken. Vandaar het betoog van COMTE,
1 ) In de Meditationes gebruikt hij alleen de veel juistere uitdrukking : sum
cogitans.

- 64 —
dat de innerlijke waarneming een hersenschim is, iets, waaraan sommige menschen gelooven, zooals andere aan spoken.
„Overwegen wij" -- zegt hij -- „tot welke volmaakt tegenstrijdige handelingen de innerlijke waarneming ons dadelijk
leidt. Vooreerst spoort men u aan, u zooveel mogelijk te vrijwaren voor elke gewaarwording, u te onthouden van elken
verstandelijken arbeid, want, waart gij ook bezig met de
allereenvoudigste berekening, wat zou er dan van de innerlijke waarneming terecht komen ? Maar aan den anderen kant,
zoodra gij met behulp van de noodige voorzorgsmaatregelen
uw verstand in dien toestand van volledigen slaap gebracht
hebt, moet gij u bezig houden met het waarnemen van de
werkingen, die in uw geest zullen plaats vinden, als er niets
in plaats vindt ! Onze nakomelingen zullen dergelijke beweringen zeker eens op het tooneel hooren persifleeren."
Deze critiek geldt alleen de opzettelijk ingestelde, methodische, innerlijke waarneming, niet de spontane, onbewuste.
Deze bestaat in de herinnering aan het beleefde, een herinnering, die zeker niet onbedriegelijk is, maar waarvan wij
ook niet mogen aannemen, dat zij steeds bedriegelijk is.
Hoe zijn nu deze twee stellingen te vereenigen : De innerlijke waarneming moet vertrouwd worden ; de innerlijke waarneming is veelal bedriegelijk ? Met behulp van de onderscheiding, die ik nu ga uiteenzetten.
Ons zieleleven bestaat in een lange reeks van op elkander
volgende toestanden, die dikwijls alle bewustzijnstoestanden
genoemd worden. Bij dit spraakgebruik is de uitdrukking,
dat die toestanden bewust zijn, slechts een andere naam
voor het beleefd worden van die toestanden. Elke zielstoestand
is in dien zin een bewuste toestand, onbewuste zielstoestanden
zijn ondenkbaar. Nu is er echter een merkbaar verschil tusschen het beleven en in dien zin bemerken van een zielstoestand, en het bemerken, dat men dien toestand heeft of
ondervindt ; tusschen het toornig of jaloersch worden en het
bemerken dat men toornig of jaloersch wordt. In 't laatste
geval velt men een oordeel, spreekt men een bewering uit
en zegt bij zich zelf: „Ik word toornig", „ik word jaloersch".
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Ook dit wordt met den naam bewustz ijn bestempeld, maar
die naam beteekent dan het bemerken van een bestaanden
zielstoestand als toekomende aan onszelf en het opvatten van
het opvallende van dien toestand als een eigenaardigheid
van het Ik. Ik geef ter verduidelijking de volgende voorbeelden van dit spraakgebruik : „die man is jaloersch, maar
hij is zich van die jaloerschheid niet bewust"; „hij is een
uiterst partijdig beoordeelaar, maar hij is zich van die partijdigheid niet bewust". In deze beteekenis zijn er dus onbew uste zielstoestanden, zooals toorn, jaloerschheid, partijdigheid,
als deze n.l. bestaan, maar niet opgemerkt worden. LEIBNITZ
heeft voor deze tweeërlei bewustheid technische termen ingevoerd : perceptie en apperceptie. Perceptie is het beleven
en in zoo verre bewust zijn van een zielstoestand; apperceptie
het opmerken, dat men dien beleeft, het in verband brengen
van dien toestand met het Ik.
Zoo lang er nu alleen perceptie is, kan er geen sprake
zijn van waarheid of onwaarheid. Er wordt wel iets beleefd
of ondervonden, maar er wordt daarover niet geoordeeld.
Maar als er apperceptie is, moet de vraag naar waar en onwaar gesteld worden. Uit onze eerste overweging is gebleken,
dat de apperceptie vertrouwd moet worden, als zij eenvoudig
weergeeft wat wij als onzen oogenblikkelijken toestand voelen.
Wie zegt „pijn in den voet te hebben", kan zich vergissen;
wie zegt : „Ik heb het bewustzijn, alsof ik pijn in den voet
heb", niet. Wie zegt : „Ik heb Napoleon in i 870 gezien",
kan zich bedriegen ; wie zegt : „Ik meen in 187o Napoleon
gezien te hebben", niet. Wie zegt : „Ik zal morgen over dit
of dat denken", kan zich vergissen ; wie zegt : „Ik ben voornemens morgen daarover te denken", niet.
Maar nu is de zaak zóó gelegen, dat een mensch zich
meestal hoegenaamd niet interesseert voor zijn oogenblikkelijken toestand. Hij denkt of over andere dingen dan hij
zelf: wiskunde, politieke gebeurtenissen, literatuur ; of hij
denkt over zichzelf, maar dan in 't verleden of in de toekomst. En zoo wordt dan zeer dikwijls op grond van de
innerlijke waarneming geoordeeld over gansch andere zaken
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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— 66 -dan gewaarwordingen, bijv. over dingen buiten ons : „hiernaast is mijn vriend A, want ik hoor zijn stem" ; „er is mij
een goddelijke openbaring geworden" — zegt SOCRATES
—„wantikconstaerzkelvndigevol".Ofwelmnordeelt over blijvende hoedanigheden : „ik ben een welwillend
en zachtmoedig mensch" ; over verleden gebeurtenissen : „ik
heb Napoleon in 1870 gezien" ; over wat de toekomst brengen
zal : „ik zal morgen dit of dat doen". In al die gevallen is dwaling mogelijk, is dwaling zelfs regel. Uit zijn innerlijke waarneming leidt iemand een oordeel af over zijn karakter, d. w. z.
zijn heerschende neigingen, zijn bekwaamheden, zijn bedoelingen, en dat oordeel is haast altijd onjuist door zelfbedrog, gemis van zelfkennis. Hij gebruikt daarbij niet alleen
de waarneming van zijn oogenblikkelijken toestand, maar ook
zijn herinneringen, en die stellen hem aan zichzelf gewoonlijk
anders voor dan hij geweest is. Zekere mate van ingenomenheid met zich zelf is een ieder eigen en daarom ziet hij zijn
gedrag en zijn lotgevallen heel anders in dan zijn medemenschen doen. Hij herinnert zich bijv. te goeder trouw, dat hij
altijd de meest welwillende motieven had voor zijn daden,
maar 't kan gebeuren dat hij die motieven alleen gefantaseerd
heeft, en dat hij uit geheel andere motieven handelde. Hij
voorspelt op grond daarvan, hoe edelmoedig hij in een bepaald toekomstig geval zal handelen, maar zijn voorspelling
komt niet uit, omdat zij berustte op een onjuist oordeel, dat
hij aangaande zich zelf had gevormd.
Zoo krijgen wij dus door innerlijke waarneming wel betrouwbare kennis van onze opvolgende, oogenblikkelijke, snel
voorbijgaande zielstoestanden, maar niet van onze levensgeschiedenis, en evenmin van de meer constante invloeden, die
in ons werkzaam zijn. Vandaar de incongruentie tusschen de
theorieën en de praktijk der menschen, dikwijls aan huichelarij
toegeschreven, maar meestal op zelfbedrog berustend.
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S I2. HET SCEPTISCHE WAARHEIDSBEGRIP.
De eerste indruk, dien dergelijke beschouwingen maken, is,
dat waarheid voor den mensch onbereikbaar is. Men gaat uit
van het denkbeeld, dat de waarheid eener voorstelling moet
getoetst worden door haar te vergelijken met haar voorwerp.
En als men nu ingezien heeft, dat die vergelijking noch bij
uitwendige, noch bij inwendige waarneming mogelijk is, ontstaat, niet onnatuurlijk, het sceptische waarheidsbegrip, zooals
PLATO het aan den sophist PROTAGORAS toeschrijft.
Daar de vergelijking van het denkbeeld met zijn voorwerp
niet mogelijk is, kan ieder alleen zeggen, welk denkbeeld hij
van een zaak heeft. Vindt hij een denkbeeld in zich, waartegen hij bij onderzoek geen bezwaar kan ontdekken, welnu,
dan is dat denkbeeld waar voor hem. Maar de waarheid voor
A. is een andere dan de waarheid voor B. Waar is voor ieder :
alles, waarvan hij vast overtuigd is. De vrij algemeene opinie
is, dat er een algemeene, zoogenaamd objectieve, maatstaf bestaat, waarmede meeningen wat haar waarheidsgehalte betreft
kunnen vergeleken worden. Maar die vrij algemeene opinie is
een vooroordeel. Ieder kan alleen zeggen, hoe hem de zaken
voorkomen, niet hoe zij inderdaad zijn. De een vindt den wind
koud, welnu, dan is die wind koud voor hem ; de ander vindt
hem warm, welnu voor hem is die wind warm ; te vragen :
wat waar zou zijn, niet voor A. of B., maar voor iedereen, is
onverstandig. Voor de beantwoording van die vraag zou een
vergelijking van denkbeeld en voorwerp noodig zijn, die altijd
onmogelijk is, behoudens het geval van onzen oogenblikkelijken zielstoestand, waarmede wij niet geholpen zijn.
In deze opvatting wordt terecht uiteengezet, dat een directe
vergelijking van voorwerp met denkbeeld, behoudens het eene
bijzondere geval, niet mogelijk is. Maar er wordt niet gelet
op het feit, dat menschen toch over waarheid en onwaarheid
van denkbeelden oordeelen, ook als zij volkomen overtuigd
zijn, dat de vergelijking van die denkbeelden met hun voorwerpen onmogelijk is.
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Nemen wij een voorbeeld. SCHLEIERMACHER heeft omstreeks
1800 een Duitsche vertaling van PLATO gegeven, en, in een
uitvoerige inleiding over de leer van PLATO, rekenschap gegeven van de volgorde, waarin hij diens werken geplaatst had.
Nauwkeurige studie had hem geleid tot het ontdekken van
de volgorde, waarin de voornaamste geschriften waren geschreven. PLATO zou, 20 jaren oud, (in 407), begonnen zijn met
een der lastigste en meest inhoudrijke dialogen, den Phaedrus,
en daarin in bedekte termen een plan van zijn verdere
werkzaamheid gegeven hebben. De eerste daarop volgende
dialoog, de Protagoras, zou zekere quaesties oplossen : de verhouding van SOCRATES tot de zoogenaamde Sophisten, maar
bij die oplossing nieuwe quaesties doen rijzen, die dan in den
Parmenides zouden besproken worden enz.
Die theorie over de volgorde van PLATO ' S dialogen heeft
destijds veel instemming gevonden, maar ook bestrijding, die al
krachtiger en krachtiger geworden is. Wat is nu de gewone opinie, de opinie van hen, die het gewone waarheidsbegrip toepassen ? Onmogelijk kunnen èn SCHLEIERMACHER, die den
Phaedrus in 407 stelt èn anderen, die hem wel 20 jaar later
stellen, gelijk hebben. Maar de echte scepticus zegt : Beiden
hebben evenzeer gelijk, of evenzeer ongelijk. Voor SCHLEIERMACHER is het waar, dat PLATO in 407 den Phaedrus geschreven heeft, voor HERMANN, dat dit jaartal 386 moet zijn.
Te vragen, wanneer PLATO inderdaad den Phaedrus schreef
heeft geen zin ; ieder kan alleen zegg
en, hoe hem een zaak
voorkomt, niet hoe zij is.
De geschiedenis der philologie toont aan, dat, hoewel sommige philosophen het scepticisme verdedigd hebben, geen
philoloog bij de behandeling van dit vraagstuk op sceptisch
standpunt bleek te staan. Toch gold het hier een denkbeeld :
PLATO, den Phaedrus schrijvende in 407, waarvan ieder dadelijk
erkent, dat vergelijking met het voorwerp onmogelijk is.
Hoe hebben dan de bestrijders SCHLEIERMACHER ' s theorie
weerlegd ? Zij hebben de voorstanders herinnerd aan zekere
algemeen bekende zaken, gesteund door onbetcvijfelde getuigenissen van oude boeken.
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Zij hebben er op gewezen, dat te Athene dienstplicht was
voor alle vrije, gezonde burgers van 20 jaren af. Nu was PLATO
een man van een aanzienlijk geslacht en van een robuste gezondheid, geboren in 4 2 7 ; dus dienstplichtig van 407 af, verscheidene jaren lang. Juist in dien tijd was Athene gewikkeld
in voortdurende oorlogen. PLATO kon toen geen tijd en geen
hoofd hebben om den Phaedyus te schrijven.
Zij hebben gewezen op de diepzinnigheid van den Phaedrus
en de nauwkeurige kennis van allerlei maatschappelijke verschijnselen, die er uit blijkt. Dat brachten zij in verband
met de algemeene voorstellingen aangaande de ontwikkeling
van 20-jarigen. Die kunnen veelbelovend zijn, maar zooveel
bekendheid met allerlei zaken en zoo veelomvattende plannen
als alleen een schrijversleven van 6o jaren kan volbrengen,
vindt men bij hen niet.
Zij hebben gewezen op PLATO 'S grooten eerbied voor SOCRATES, dien SCHLEIERMACHER zelf erkent. Zij wezen voorts op
het feit, dat SOCRATES in den Pluzedrus wordt voorgesteld als
een zeer dichterlijk man, die een loflied in proza zingt op den
Eros, waarvan hij zelf zegt, dat het in versmaat moest zijn
geschreven, en dat de historische SOCRATES een echt verstandsmensch is geweest, die voor poëzie geen gevoel had. Is 't nu waarschijnlijk -- vroegen zij -- dat de jeugdige PLATO zijn ouden
vereerden leermeester, terwijl deze nog leefde, woorden in
den mond zou gelegd hebben, die hij uiterst dwaas moest
vinden ?
Waarop komt nu het onderzoek van SCHLEIERMACHER's
denkbeeld neer ? Noemen wij dat denkbeeld A, dan bestaat
het onderzoek daarin, dat A in verband gebracht wordt
met B: Athene's dienstplicht, C: PLATO'S geboortejaar, D:
PLATO ' s stand, E : PLATO 'S gezondheid en lichaamskracht,
F : Athene's toestand in 407, G : de gemiddelde ontwikkeling
van 20-jarigen, H : de diepzinnigheid en rijke inhoud van den
Phaedyus enz. Het onderzoek bestaat dus in dialectiek, doordien het denkbeeld A op de proef gesteld wordt door na te
gaan, of het past in 't systeem der voor waar gehouden denkbeelden. SCHLEIERMACHER 's theorie is thans algemeen voor
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haar voorwerp : den schrijvenden PLATO, maar omdat zij in
strijd is met tal van beweringen, waaraan geen deskundige
twijfelt. Zoo handelt men in alle gevallen als men het waarheidsgehalte van een stelling wil onderzoeken. Nemen wij
nog een paar voorbeelden.
Hoe onderzoekt men de waarheid eener wiskundige stelling,
bijv. het theorema van PYTHAGORAS? Niet, door het te vergelijken met zijn voorwerp, maar door het af te leiden uit
bekende stellingen en te doen zien, dat het daaruit voortvloeit,
dat men niet die stellingen kan aannemen en tevens het
theorema van PYTHAGORAS verwerpen.
Hoe heeft men beslist tusschen de theorie van NEWTON en
die van HUYGHENS over het licht ? Vergelij ken met het voorwerp
was onmogelijk. Maar volgens NEWTON moet het licht zich des
te sneller, volgens HUYGHENS des te langzamer bewegen, naarmate de middenstof dichter is. En men vergeleek nu beide
theorieën met de voorstellingen, die men zich langs anderen
weg gevormd had over de snelheid van voortplanting van
licht in water en lucht.
In al deze gevallen handelt de waarheidzoekende mensch
op geheel dezelfde wijze. Of een stelling waar is, wordt onderzocht door haar in verband te brengen met andere, die
voor onbetwistbaar doorgaan. De onderzochte stelling, die met
de andere harmonieert, is waar, op conditie dat die andere
waar zijn. Ontstaat twijfel, dan is nieuw onderzoek noodig.
Evenzoo gaat het onderzoek naar den toestand eener waarneembare zaak door de eigen oogen, eigen ooren, van de
onderstelling uit, dat de zinnelijke waarneming betrouwbaar
is. Ook hier wordt de waarheid eener voorstelling getoetst
door te onderzoeken : welke voorstelling past in het systeem
mijner overtuigingen, waartoe o. a. het aannemen van de
betrouwbaarheid der zintuigen behoort ?

--
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§ I 3. HET IMMANENTE WAARHEIDSBEGRIP EN DE CONCLUSIE OVER HET WEZEN DER WERKELIJKHEID,
DIE ER UIT VOLGT.
Deze handelwijze berust op de onderstelling, die ten grondslag ligt aan de vorming van het immanente waarheidsbegrip.
Volgens de aanhangers van dit waarheidsbegrip is waar voor
ieder de voorstelling van zekere zaak, die past in het systeem
zijner overtuigingen ; onwaar de voorstelling, die daarmede in
strijd is. De stelling van PYTHAGORAS is waar voor elk, die
de voorafgaande axioma's en definities aanneemt en geen
bezwaar heeft tegen de betrouwbaarheid der logische redeneering. „De Fransche revolutie is een verschijnsel, dat sympathie
behoort te wekken," is een ware stelling voor wie overtuigd
is van de goede bedoelingen en het helder inzicht der leiders.
SOCRATES ' meening dat de vooruitgang der menschheid uitsluitend verkregen kan worden door verstandsverheldering door
middel van dialectiek, is waar voor iemand, die SOCRATES'
definitie van (ken. , deugd, aanneemt. Wat zoo verkregen wordt
is echter niets anders dan waarheid, die relatief en conditioneel
waar is. Wie bijv. de axioma's en definities der wiskunde verwerpt, heeft geen enkele reden om PYTHAGORAS ' stelling voor
waar te houden. Wie TAINE 's voorstelling van de Jacobijnen
als aartsdomooren, en van DANTON, ROBESPIERRE en MARAT
als verschillende typen van „aliénés" aanneemt, moet ook
verklaren, dat de Fransche revolutie geen sympathie kan
wekken.
Dus — kan men zeggen — is toch alles onzeker en heeft
PROTAGORAS gelijk ; de onderscheiding tusschen het sceptische
waarheidsbegrip en het immanente berust op niets, dan op
haarkloverij en spitsvondigheid. Wie dit zou zeggen, zou over
het hoofd zien, dat de verdediger van het immanente waarheidsbegrip, al gaat hij volkomen mee met de leer, dat wat
waar is voor A en wat waar is voor B van elkaar onderscheiden kan zijn, toch er den nadruk op legt, dat de waarheid voor A niet even veel waard behoeft te zijn als die
voor B. Daar het onderzoek naar de waarheid van een denk-
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beeld bestaat in de overweging der vraag : Is dat denkbeeld
wel in overeenstemming met alle bekende gegevens ? zal
iemand, die zich niet beijvert veel gegevens te kennen en ze
behoorlijk met elkander in overeenstemming te brengen, kans
hebben een denkbeeld voor waar te houden, dat volstrekt
niet tegen critiek bestand is.
Zeker, alles wat voor eenig mensch een waar denkbeeld is,
is alleen voorwaardelijk en relatief waar. Maar, wie zijn gezichtskring uitbreidt en zijn gegevens vergelijkend beschouwt,
heeft kans denkbeelden te verkrijgen, die niet zoo licht door
voor ons nieuwe gegevens of nieuwe beschouwingen omvergeworpen worden. Het zoeken naar waarheid is dus geen nuttelooze poging, zooals de scepticus het voorstelt.
En voorts ligt het begrip van absolute, volstrekte waarheid
voor den nauwkeurigen beschouwer in het immanente waarheidsbegrip opgesloten, in het sceptische niet.
Dat een denkbeeld, 't welk wij voor waar hielden, bij nader
onderzoek onwaar kan blijken, moet liggen aan een der drie
volgende omstandigheden :
z °. Dat onze waarneming maar fragmentarisch is. Daarom
kunnen wij door waarneming nieuwe gegevens krijgen, die met
onze oude overtuiging in strijd zijn.
De zon -- meenden de ouden -- staat, als zij culmineert,
altijd in 't Zuiden, aan de rechterhand als men zich zdó
plaatst, dat men de opgaande zon vóór zich heeft. Maar de
ondervinding bij de omzeiling van Afrika leerde anders.
De zon — meenden de ouden -- daalt eiken avond onder
den horizon. Die stelling is onwaar gebleken, toen men naar
het Noorden reisde.
COPERNICUS ' theorie werd door TYCHO BRAHE verworpen, wegens het niet bestaan der parallaxe van vaste sterren.
Onderzoek met verbeterde instrumenten heeft die parallaxe
later doen vinden.
Stellen wij ons nu een geest voor, die niet gedwongen is,
zooals wij, stuk voor stuk gegevens te verzamelen, maar die
alle gegevens altijd voor zich heeft ; voor dezen geest zijn
fouten uit deze bron uitgesloten.
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2°. Dat ons combinatievermogen maar zwak is. Daardoor
kunnen wij bij dieper nadenken vinden, dat onze oude overtuiging in strijd is met andere, die wij evenzeer koesteren,
maar verzuimden met haar in verband te brengen.
Met TAINE ' s voorstelling van de Fransche revolutie is dc
kracht, die de mannen van 1789 ontwikkeld hebben, ten eenenmale in strijd.
SOCRATES leert : alle zedelijke voortreffelijkheid bestaat in
't weten ; wie weet wat goed is, moet ook goed handelen,
ni. in overeenstemming met zijn juist inzicht. Hierbij is vergeten, dat handelen niet alleen eischt wetenschap, d. i. kennis
van algemeene beginselen, maar ook de toepassing op bijzondere gevallen, die nooit een zaak van wetenschap is.
Iemand is bijv. volkomen overtuigd, dat hij niet, ter wille
van een voorbijgaand genot, zich zelf lichamelijk en geestelijk
zwakker moet maken. Moet hij nu een geheelonthouder
worden ? De fout van SOCRATES is, dat hij zijn inzicht over
de waarde van 't weten niet gecombineerd heeft met zijn
inzicht over de moeilijkheid der toepassing.
Stellen wij ons nu een geest voor, die alle gegevens met
elkander in verband beschouwt ; door dezen zouden fouten
ook uit deze bron van dwaling vermeden worden.
3°. Dat wij door onoplettendheid foutief redeneeren. Nemen
wij als voorbeeld twee redeneeringen op grond van statistieke
gegevens.
Volgens een schrijver over de quaestie der overlading is
aanhoudende en krachtige geestesinspanning lichamelijk heilzaam, zooals blijkt uit zekere Amerikaansche statistiek. Want
de gemiddelde levensduur van zeker aantal beroemde geleerden is 62 jaar, die van den gemiddelden New-Yorker
nog geen 40. Conclusie : studeer hard. Dit is de fout, in de
logica genoemd : non causa pro causa. Voor het welslagen
in welk vak ook, dat veel studie eischt, is zekere gelukkige
lichamelijke constitutie een noodzakelijke voorwaarde. De
lange levensduur en de groote werkkracht zijn dus beide
gevolg van 't sterke gestel.
De sterfte onder gehuwde vrouwen van 25 jaar en hooger
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is kleiner, dan die onder ongehuwden. Conclusie: het huwelijk en de huismoederlijke taak zijn heilzaam voor de gezondheid der vrouw. Inderdaad echter worden de te huwen
vrouwen niet door het lot aangewezen. Zij vormen lichamelijk een uitgelezen gezelschap. De zieken en zwakken verkiezen in den regel niet te huwen, of wel zij zijn daartoe
niet in de gelegenheid. De grootere sterfte onder ongehuwden
is dus à priori te verwachten, als de levensomstandigheden
van beiden, wat werking op de gezondheid betreft, gelijk zijn.
Meer oorzaken van dwaling dan deze drie zijn niet denkbaar. Immers stelling A wordt getoetst door te zien of zij
harmonieert met B, C, D enz., die alle te zamen het systeem
der overtuigingen van den onderzoeker uitmaken. De uitkomst
dier toetsing is maar voorloopig, omdat de voorraad vermeerderen kan ; omdat men verzuimd kan hebben, A met een der
andere termen der reeks te vergelijken ; of omdat men bij de
vergelijking van A met B een fout in het redeneeren kan
hebben begaan. Denken wij ons nu een geest, die alles omvat ;
die alle gegevens gelijktijdig met volmaakte helderheid overziet ; die feilloos redeneert, dan bestaan voor dien geest geen
bronnen van dwaling meer. Het systeem der denkbeelden van
zulk een verstand is de volstrekte waarheid. Elk deel daarin
is niet alleen relatief waar, omdat het met de andere harmonieert, maar volstrekt waar, omdat op geenerlei wijze later
disharmonie zou kunnen blijken. Die volstrekte waarheid is
natuurlijk een ideaal, d. w. z. een denkbeeld van een zaak,
die wij niet door waarneming kennen, maar dat wij toch
niet als een illusie, een hersenschim beschouwen, omdat liet
logisch voortvloeit uit zekere gegevens, tegen wier verwerping
wij overwegende gronden hebben.
Door deze overwegingen wordt de weg gebaand om ARTSTOTELES ' definitie van waarheid weder in eere te herstellen.
Hij zegt : waar is een denkbeeld, dat overeenstemt met een
deel der werkelijkheid. Vragen wij nu, welke dingen wij als
werkelijk, welke wij als producten der fantasie beschouwen,
dan blijken alleen de voorwerpen van ware denkbeelden als
werkelijkheid te worden aangezien. Voor den onwijsgeerigen
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mensch is vooral werkelijk, wat hij zien en tasten kan, omdat
hij de waarheid der zinnelijke waarneming vertrouwt, maar
de wetenschap is dat standpunt lang te boven. Zij leert, dat de
waarneembare wereld een wereld van phaenomena is, manieren,
waarop zich de dingen aan onze directe waarneming voordoen.
In de stoffelijke wereld zijn volgens haar niets dan atomen,
die zich bewegen ; er bestaat daar noch kleur, noch geur,
noch temperatuur of iets van dien aard. Waarom leert zij dit ?
Omdat de denkbeelden, die daarmede in strijd zijn, niet waar
zijn, d. w. z. niet passen in het systeem der thans voor waar
gehouden denkbeelden. Die denkbeelden kunnen zelf veranderen, omdat menschen vatbaar zijn voor de drie oorzaken van
dwaling. Wat zij zich denken, ook met de grootste zorgvuldigheid, is dus vatbaar voor dwaling ; de denkbeelden van
een volmaakt verstand zijn niet voor verandering vatbaar.
Resumeeren wij nu nog eens wat deze definitie : Volstrekte
waarheid is de volledige en gewaarborgde overeenstemming
van een denkbeeld met alle gegevens, in zich sluit.
Geen mensch kan ooit weten of eenig denkbeeld van hem
volstrekt waar is, want hij is onderhevig aan de drie, boven
besproken, soorten van dwaling : Hij kent niet alle gegevens
en weet nooit volkomen zeker of het voor waar gehouden
denkbeeld met alle hem bekende gegevens overeenstemt.
Het is dus wel mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, dat de
mensch zekere denkbeelden kent, die volstrekt waar zijn, maar
zekerheid daaromtrent kan hij nooit verkrijgen. Daarentegen
is volstrekte waarheid het kenmerk der denkbeelden van een
idealen geest, van de menschelijke onvolmaaktheden vrij. Wat
men de werkelijkheid pleegt te noemen is óf de inhoud dier
denkbeelden zelve, Of wel iets anders, dat daar volkomen
mede overeenstemt. Het eerste is de leer van het objectief
idealisme ; het andere die van het philosophisch realisme. De
werkelijkheid, realiteit, is dan dus nog iets anders dan de
inhoud van denkbeelden, zelfs volmaakt ware. Velen hechten
waarde aan deze onderscheiding. Ten onrechte, naar 't mij
voorkomt. Want de onderstelde volstrekte realiteit is ons toch
niet anders bekend dan door den inhoud van denkbeelden.
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Deze uiteenzetting was noodig om te doen begrijpen, hoe
analyse en combinatie van menschelijke begrippen ons kennis
kan geven van de werkelijkheid, die toch van geheel anderen
aard schijnt te zijn dan die begrippen. Het antwoord moet
luiden : De werkelijkheid, waarvan de stoffelijke wereld een
deel uitmaakt, is de som der inhouden van zekere begrippen
of wordt daardoor met volkomen nauwkeurigheid voorgesteld.
En daar 's menschen begrippen zekere punten van overeenstemming hebben met de volmaakt juiste, die de werkelijkheid zijn of voorstellen, kunnen wij ons niet verwonderen,
dat het nauwkeurig denken een middel is om de werkelijkheid te leeren kennen.
Tot hoever dat denken ons brengen kan ; waar zijn grenzen zijn, dat zijn vragen, voor wier beantwoording natuurlijk
studie van het kenvermogen noodig is, en de gegevens, die
wij tot dusverre verkregen hebben, geven ons geen middel
om die vragen te beantwoorden. Wij zullen ze later, bij de
behandeling van KANT 'S wijsbegeerte, weer ter sprake brengen.
In deze inleidende beschouwingen was het er mij alleen om
te doen, aan te wijzen, dat er groote moeilijkheden liggen
in de schijnbaar zoo van zelf sprekende overtuigingen van
den practischen mensch ; dat met name niet tegen critiek
bestand is zijn overtuiging, dat de stoffelijke wereld om ons
heen juist zóó als nu zou blijven bestaan, ook wanneer elk
denken, dat met ons denken overeenkomt, zou ophouden.
Maar het schijnt mij, dat, wat ik daarvoor in de plaats
stelde, ieder, die voor 't eerst met dezen gedachtengang
kennis maakt, zóó paradoxaal zal voorkomen, dat het wenschelijk is, nog langs een anderen weg het verkregen resultaat te steunen.
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C. De opbouw der waarneming uit de gewaarwordingen
met behulp der logische wetten.
§ 14. DE LOGISCHE WETTEN NIET ONTLEEND AAN DE
ERVARING, MAAR CRITERIA TER BEOORDEELING VAN
WAT ALS „WERKELIJKE " ERVARING GELDT.

Reeds vroeger (§ 5) deelde ik mede, hoe grooten eerbied
PLATO koesterde voor den man, die het eerst zoogenaamde
logische wetten formuleerde; een eerbied, die voor een oppervlakkig beschouwer niet verklaard wordt door den inhoud
dier wetten : Ik wees er toen op, dat die schijnbaar triviale
waarheden inderdaad tot belangrijke conclusies voeren ; die
meening zullen wij bevestigd vinden, wanneer wij thans de
rol gaan beschouwen, die deze logische wetten in den strijd
tusschen empirisme en noëlogisme vervullen.
De belangrijkste worden thans gewoonlijk aldus geformuleerd :
1°. Principium identitatis. Men moet altijd aannemen, dat
elk ding is, wat het is.
2°. Principium contradictionis. Twee stellingen, waarvan de
eene juist dat ontkent, wat de andere beweert, kunnen niet
beide waar zijn.
3°. Principium exclusi medii. Tusschen aannemen en verwerpen is geen middenweg. Het ontkennen van de juistheid
der verwerping staat met het aannemen der stelling gelijk.
Het is gemakkelijk in te zien, dat elke bewering haar zin
verliest, als No. 1 en 2 betwijfeld wordt. Wie No. 3 ontkent,
kan wel iets beweren, maar zal zich weldra in zijn redeneeringen gestoord zien.
Nu hebben wij in het eerste deel van dit hoofdstuk uitvoerig gesproken over de tegenstelling der twee theorieën
over het menschelijk kenvermogen, die men empirisme en
noëlogisme noemt. De eerste leert : 's menschen kennis berust
alleen op ervaring d. w. z. combinatie van waarnemingen. De
tweede meent, dat de hoofdfactor bij 't verkrijgen van kennis
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van waarnemingen zegt ons alleen : Dit en dat is tot dusverre
alzoo bevonden, maar zegt ons niet : Het moet zoo zijn, het
tegendeel is onmogelijk.
Wij hebben gezien, dat de tweede theorie zich daarbij hoofdzakelijk beriep op de wiskundige stellingen, naar mijn meening terecht. Toch hebben sommigen beproefd de wiskundige
waarheden voor ervaringswaarheden uit te geven (MILL,
HELMHOLTZ), en aan die uiteenzetting laat zich een schijn
van juistheid geven. Is dat ook bij de logische regels het
geval ? Het antwoord schijnt mij niet twijfelachtig. Nooit kan
de waarneming leeren, dat een ding is, wat het is, gelijk is
aan zichzelf; want elke vergelijking onderstelt de geldigheid
van het principium identitatis ; onderstelt, dat de beide te vergelijken grootheden voortdurend aan zich zelven gelijk blijven.
Evenmin kan de waarneming leeren, dat twee stellingen :
A is B en A is niet-B niet beide waar kunnen zijn. Want
dikwijls toont ons de waarneming een A die B, en ook niet-B
is. Met het bloote oog gezien schijnt de maan aan den horizon grooter te zijn dan aan het zenith. Bepalen wij daarentegen haar grootte door astronomische kijkers, dan is zij in
beide gevallen juist evengroot. Dus — schijnt de waarneming
te leeren — de maan is aan den horizon grooter, maar ook
tevens niet grooter dan aan het zenith. Suiker is zoet, maar
voor den aan geelzucht lijdende smaakt zij bitter. Dus leert
de waarneming, naar 't schijnt, weer iets, in strijd met het
principium contradictionis. Wij spreken in zoodanig geval van
zinsbedrog en verwerpen één der waarnemingen als bedriegelijk. Maar als wij alles uit waarnemingen moesten afleiden,
zouden wij, andersom, het principium contradictionis moeten
verwerpen. De zaak is deze, dat wij elken zielstoestand, die
zich' voor een waarneming uitgeeft, aan een onderzoek onderwerpen en hem eerst vertrouwen, als hij daartegen bestand
bleek. Gemakkelijk is dit door voorbeelden te staven.
Iemand zit aan zijn schrijftafel te werken en wordt daarin
plotseling door een blazend geluid gestoord. Hij kijkt rond,
maar kan de oorzaak der storing niet ontdekken. Hij raad-
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het nu, dat die anderen ook het blazende geluid, dat hem
verontrust heeft, niet vernemen, dan zal hij zijn eerste waarneming, dat er een blazend voorwerp in de nabijheid is, verwerpen, en gaan meenen, dat hij zich „vergist" heeft of dat
hij plotseling aan een gehoorsaandoening is gaan lijden.
Dat droomen thans voor „bedrog" gelden, is een ander voorbeeld voor de strenge toepassing der logische regels. Want zij
golden volstrekt niet als bedrog voor den Homerischen mensch
en zij gelden thans nog niet als zoodanig voor de Kaffers.
Eén der vele malen, dat PENELOPE zich in slaap schreit, wordt
zij wonderbaar getroost door een droom, waarin haar veraf
wonende zuster haar bezoekt en toespreekt. Zij heeft toch de
opvatting, dat wel niet het lichaam van haar zuster, maar
haar ziel die reis gemaakt heeft. Maar in die opvatting van
droomen is verandering gekomen door de toepassing der
logische regels ; er gebeuren in die droomen zooveel dingen,
die met die regels in strijd zijn (lang gestorven personen
verschijnen ; ons zelf zien wij onbehoorlijke dingen doen,
waartoe wij ons niet in staat achten), dat wij die droomen
als illusies hebben leeren verwerpen.
Nemen wij nog eens een meer gewoon voorbeeld. Wij zitten in een stilstaanden trein en nemen waar, dat onze trein zich
in beweging stelt, doordien wij wagens van een trein naast
ons zien passeeren. Maar wij kijken naar den anderen kant
en zien de voorwerpen op het perron nog op dezelfde plaats.
Dus -- zeggen wij -- staan wij stil en beweegt zich die
andere trein. Onze eerste waarneming is niet bestand geweest tegen het ingestelde onderzoek.
Van den uitslag van zulk een onderzoek hangt steeds,
zoowel in 't dagelijksch leven als in de wetenschap, af, of
wij de waarneming vertrouwen. Wij zien de zon en de sterren
in 24 uur om de aarde draaien. Maar de astronomen hebben
beweerd, dat de oude onderstelling, dat deze waarneming
juist is, niet in overeenstemming is met tal van astronomische
gegevens, en daarom verklaren wij wederom onze waarneming
voor onbetrouwbaar.
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antwoord zijn : Het product van combinatie van betrouwbare
waarnemingen. En hoe wordt beslist of waarnemingen betrouwbaar zijn ? Door de toepassing der logische axiom a's.
Wel verre van daarin onze eenige kenbron te bezitten, zouden
wij uit waarneming en empirie niets leeren zonder apriorische
kennis der logische regels, die ons dus op een andere wijze
moeten bekend zijn. En als men nu vraagt : Wat vloeit uit
dit resultaat voort ten aanzien der menschelijke kennis ? , dan
moet het antwoord dit zijn : De mensch is blijkbaar tegenover zijn waarnemingen geen lijdend voorwerp, dat ze alleen
maar ondergaat, doch een actief ding, dat ze nauwkeurig
beschouwt, vergelijkt, beoordeelt en schift. Hij stelt aan
alles, wat als betrouwbaar zal gelden, zekere eischen, en
die eischen zijn geformuleerd in de logische wetten. De waarneming zegt hem : Suiker is zoet en niet zoet ; neen, zegt de
oordeelende mensch, dat is niet waar, want suiker is, wat het is ;
een A, die B is, kan niet tevens niet-B zijn. De waarneming
zegt : De maan is aan den horizon grooter dan in het zenith
en ook niet grooter. Neen, zegt de mensch, dat kan niet waar
zijn, ook hier moeten de logische wetten gehandhaafd worden.
Worden nu in zulke gevallen de als onjuist verworpen
waarnemingen als niet-bestaande beschouwd ? Zoo doet de
mensch niet. Hij zegt : Suiker is zoet voor den gezonde,
bitter voor den geelzuchtige ; de maan is grooter met het
bloote oog, niet grooter voor het met den kijker gewapende.
In 't algemeen, hij maakt een onderscheid tusschen de manier,
waarop de dingen verschijnen, en de manier waarop zij werkelijk zijn. Zoo spreekt men van de schijnbare beweging der
hemellichamen, in tegenstelling van hun ware beweging ; de
laatste is degene, die ondersteld wordt met de werkelijkheid
overeen te stemmen. En nu kan hetzelfde ding in zijn verschijning tegengestelde hoedanigheden vertoonen, want de
verschijning van een ding is het gevolg van zijn werking
op een waarnemer. Maar nooit kan in de werkelijkheid A
gelijk B en tevens niet gelijk B zijn.
Suiker smaakt zoet, en suiker smaakt bitter, naar omstan-

digheden, daarin ligt niets tegenstrijdigs. Want de eerste
smaak is afhankelijk van het deel der werkelijkheid, dat suiker heet, werkende op het eene smaakorgaan, de andere
smaak hangt van hetzelfde deel der werkelijkheid af, werkend op een ander smaakorgaan. Ik verval eerst in tegenstrijdigheid, als ik elke waarneming aanzie voor een trouw
representant der werkelijkheid, in plaats van te bedenken,
dat de inhoud der waarneming ook afhangt van de hoedanigheden van den waarnemer.
In deze zoo algemeen bekende onderscheiding van verschijning en werkelijkheid openbaart zich het logisch element van
onzen geest. Zij zou niet kunnen gemaakt worden, als onze
geest, volgens de bekende vergelijking van de Stoa, van sommige Scholastieken en van LOCKE, wit papier was, dat eenvoudig
opneemt, wat de waarneming daarop schrijft. Het was om dit
logisch element in den menschelijken geest, dat LEIBNITZ aan
het oude dogma der empiristen : Nihil est in intellectu, quod
non fuerit in sensu (niets is in den geest, dan wat van de zintuigen komt), deze beperking toevoegde : nisi ipse intellectus
(behalve de geest zelve).

I5. DEFINITIE VAN WAT „WERKELIJK " IS MET BEHULP
DER ONDERSCHEIDING VAN WAARNEMING
EN GEWAARWORDING.
Nu zou ik gaarne in 't algemeen aangeven wat den mensch
als „werkelijk" geldt. Dikwijls vindt men als definitie : Werkelijk is alles, wat den inhoud uitmaakt van een betrouwbare waarneming of ondersteld moet worden te bestaan om
het bestaan en den inhoud dier waarnemingen te verklaren.
Dus bijv. de stoffelijke wereld, door de waarneming gegeven,
en de zich bewegende moleculen, die de physici en chemici
het noodig vinden daarbij te onderstellen.
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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Die definitie heeft echter het gebrek juist in 't midden te
laten, wat de hoofdzaak is. Het is immers juist de vraag,
wanneer een waarneming betrouwbaar is. Om nu voor deze
definitie een betere in de plaats te kunnen stellen, moet ik
eerst een onderscheiding toelichten, die in psychologie en
physiologic als zeer belangrijk beschouwd wordt, de onderscheiding van waarneming en gewaarwording, woorden, waartusschen het gewone spraakgebruik geen scherp verschil
maakt. De psychologie doet dit wel ; wij nemen bijv., volgens
haar, voorwerpen buiten ons waar, als wij ze zien, en ondervinden daarbij de gewaarwording van licht en kleur. De
waarneming is een zeer verwijderd gevolg van de prikkeling
van het zintuig, de gewaarwording is het naaste psychische
gevolg daarvan. Wordt onze reukzenuw geprikkeld, dan ondervinden wij een reukgewaarwording en als die ons van ouds
bekend is, zeggen wij bijv. : Hier is een roos of een hyacinth
in de kamer. Dit is een waarneming: de overtuiging van
't bestaan van een ding buiten ons met die en die hoedanigheden, ten deele bekend door de gewaarwording, grootendeels
naar aanleiding van deze gedacht.
Wanneer wij, na een hoogen duintop te hebben beklommen, plotseling de gewaarwording van een glanzende zilveren
vlakte krijgen, hier en daar met sterk-witte plekken, zullen
wij dadelijk zeggen : „De zee". Maar, dat er tusschen het
krijgen van die gewaarwording en het waarnemen der zee
nog een groote afstand bestaat, zou ons blijken, als wij een
kind bij ons hadden of een vreemdeling, die de zee nog
nooit gezien had. Want dezen zouden, hoewel zij dezelfde
gewaarwordingen hebben als wij, toch niet die gewaarwordingen kunnen combineeren om daaruit de waarneming te
maken. Zij zouden vragen : Wat is het glanzende witte, dat
ik dáár zie ?
Deze onderscheiding, op welke wij nog herhaaldelijk zullen
terugkomen, is hier noodig, omdat reeds bij den overgang van
gewaarwording tot waarneming vergissingen insluipen, die de
waarneming onbetrouwbaar maken. Dikwijls is de mensch het
slachtoffer van illusies, d. w. z. zielstoestanden, die sprekend
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op waarnemingen gelijken, maar in elk geval niet betrouwbare waarnemingen zijn.
Twee merkwaardige voorbeelden daarvan geeft BINET in
zijn boek : La psychologie du raisonnement:
„Een van mijn vrienden, thans hoogleeraar, heeft mij ha
volgende verhaal uit zijn jeugd gedaan : 's Avonds alleen door
een groot bosch wandelend, bemerkte hij, bij een open plek
gekomen, een groot vuur. Onmiddellijk daarop zag hij rondom
dit vuur een kampement van Zigeuners. Hij zag ze daar met
hun donkere gezichten, op den grond liggende en hun pot
kokende. Het was een donkere nacht en de plaats was eenzaam.
Mijn vriend werd bang, verloor geheel het hoofd en, zijn stok
zwaaiende, snelde hij op het Zigeunerskamp toe. Een oogenblik later bevond hij zich midden in een moeras, krampachtig
met zijn handen een boomstronk schuddende, terwijl het
koude water hem tot de knieën reikte. Toen zag hij een
dwaallichtje, dat op het oppervlak van het moeras zweefde.
Het was dit lichtende punt, dat de geheele aanleiding tot
zijn zinsbedrog was geweest."
„Aan een ander van mijn vrienden dank ik het volgende
verhaal. Eens te Parijs de straat Monsieur-le-Prince doorgaande,
meende hij op de glazen deur van een restaurant deze woorden te lezen : „Verbascum Thapsus". Men dient te weten dat
dit de wetenschappelijke naam is van een plant, die gewoonlijk „bouillon blanc" genoemd wordt. Mijn vriend was den
laatsten tijd bezig geweest, zich voor te bereiden op een examen in natuurlijke historie; zijn geheugen was dus nog vervuld met al die Latijnsche namen, die de studie der botanie
zoo vervelend maken. Verwonderd over het opschrift, dat hij
zoo juist had waargenomen, liep hij terug om zich van de
juistheid ervan te overtuigen, en zag toen, dat het bordje van
het restaurant eenvoudig het woord „bouillon" vermeldde. Dit
woord had in zijn geest de gedachte aan „bouillon blanc" opgewekt en deze op haar beurt die van „Verbascum Thapsus"."
Maar men behoeft niet zoover te gaan om gevallen van
zinsbedrog te vinden ; de dagelijksche beweging der sterren,
die wij aan werkelijke beweging dier hemellichamen toeschrij-
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gevallen nu is de waarneming een illusie, omdat zij verkeerdelijk uit de gewaarwordingen is samengesteld ; maar die
gewaarwordingen zelve zijn iets, waaraan redelijker wijze niet
kan worden getwijfeld. Ik heb dit punt reeds in § 11 toegelicht, om het gewicht der zaak wil ik er echter nog even op
terugkomen in den hier gevolgden gedachtengang.
Wie 's morgens wakker wordt met een hevigen aanval van
geelzucht, ziet alle dingen, die een gewoon mensch wit voorkomen, geel. Die waarneming is een optische illusie ; maar, dat
hij de gewaarwording van geel heeft, is waar. Ook de meest
twijfelzieke mensch moet er in berusten, dat de toestand, dien
hij op 't oogenblik beleeft, inderdaad bestaat, en zóó bestaat,
als hij dien toestand voelt. Hij droomt bijv. midden in den
zomer, dat hij bezig is schaatsen te rijden ; die droom is bedriegelijk, in zooverre datgene, wat hij voorspiegelt, niet bestaat ;
maar dat de droomer al droomende de gewaarwordingen
heeft van een schaatsenrijder, laat zich niet betwijfelen. Beproeven wij dit toch, dan komen wij tot de grootste ongerijmdheden. Ieder zal op een desbetreffende vraag toegeven,
dat 3 + 2 = 5 is, en misschien verwonderd vragen, of dat
dan betwijfeld kan worden. Maar als wij de zielstoestanden,
die wij op 't oogenblik beleven, niet voor bestaande mogen
houden en zóó bestaande, als wij ze beleven, dan mogen wij
ook niet voor de waarheid van 3 + 2 = 5 instaan. Wij gelooven daaraan, op grond van zekere gewaarwording, zeker
besef van gelijkheid. Wat zou dit besef bewijzen, als het ook
wel een besef van ongelijkheid kon wezen, dat zich aan ons
valschelijk als een besef van gelijkheid voordeed ?
Zoo is dus het bestaan en de aard der gewaarwordingen,
wier opvolging ons zieleleven uitmaakt, voor ons een gegeven,
aan welks juistheid wij niet kunnen twijfelen. Maar uit die
gewaarwordingen ontstaan door een psychisch proces waarnemingen, die ons iets vertellen af over dingen buiten ons, Of
over toestanden in ons, die iets anders zijn dan de toestand,
dien wij oogenblikkelijk beleven. Zekere gezichtsgewaarwor-
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ding, gecombineerd met reuk- en tastgewaarwordingen, leidt
ons tot de waarneming van een buiten ons bestaand ding,
bijv. een roos ; zekere innerlijke gewaarwording van dankbaarheid tot de waarneming van onzen eigen persoon als een
wezen, dat in hooge mate de deugd van dankbaarheid bezit.
Zulk een waarneming nu, mag niet, zooals de gewaarwording,
voetstoots warden aangenomen ; onderzoek is noodig, want
waarnemingen zijn dikwijls illusies.
Tegenover „illusie" stelt ook het gewone spraakgebruik
„werkelijkheid" en met behulp van de hierboven vastgestelde begrippen kan precies gezegd worden, wat voor den
mensch „werkelijkheid" is, Werkelijk bestaan wordt toegekend :
I°. Aan alles, wat volgens logische regels uit onze gewaarwordingen is afgeleid ; liever : aan elken inhoud van waarnemingen, die tegen toetsing aan logische regels bestand
blijkt.
2°. Aan alles, welks bestaan volkomen rekenschap geeft van
onze gewaarwordingen, als men volgens logische regels den
indruk beredeneert, dien het op ons moet maken.
Het eerste kenmerk geldt van de stoffelijke lichamen om
ons heen. Zij zijn voor den praktischen mensch werkelijkheid
en niet illusie, omdat hij geen tegenstrijdigheid ontdekt in
de veronderstelling, dat juist zulke dingen, als hij ziet en tast,
buiten hem aanwezig zijn. Dat de waarneming van „Verbascum Thapsus" maar een illusie was, bleek bij de poging,
die waarneming te herhalen ; maar de restaurant wordt daarbij
juist zoo waargenomen als de eerste maal. Of echter ook
die restaurant zelf en de stoffelijke dingen in 't algemeen,
zóó buiten ons bestaan, als zij waargenomen worden met
gezonde zinnen, wordt twijfelachtig door de overwegingen
van Hoofdstuk I. De ware substantie is niet het ding, zooals
het op een bepaald oogenblik waargenomen wordt, en de
waarneming geschiedt altijd op één bepaald oogenblik.
De practische mensch stoort zich niet aan de overwegingen
van Hoofdstuk I, maar de wetenschappen, die zich bezig
houden met de eigenschappen der stof, 't zij in 't algemeen,
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't zij van bijzondere stoffen (physica en chemie), houden
sinds lang die wereld der waargenomen lichamen voor de
verschijning van een daarachter verborgen werkelijkheid. En
die werkelijkheid wordt door hen gedacht als een groote
verzameling van stofatomen en aetheratomen, die volgens
vaste regels in de ruimte bewegen en elkanders bewegingen
wijzigen.
•
Waarom houden de physici die gedachtenwereld voor werkelijk ? Niet, omdat zij de inhoud zou zijn van waarnemingen,
die bestand zijn tegen toetsing aan logische regels ; want waarnemen kan men noch atomen, noch natuurwetten. Maar,
omdat zij berust op de atoomhypothese en deze, — voorbereid door het nieuwe substantie-begrip van DESCARTES, en
in de vorige eeuw, naar aanleiding der oude leer van DEMoCRITUS en EPICURUS, uitgewerkt door DALTON, - wordt
als juist beschouwd, omdat de gevolgtrekkingen, die men er
in de physica en de chemie uit afleidt, rekenschap geven
van al de betrouwbare waarnemingen over de stoffelijke wereld,
niet alleen van degene, die ieder mensch vanzelf maakt, maar
ook van de zeer talrijke, minder voor de hand liggende,
waartoe men alleen komt door geduldig en stelselmatig
experimenteeren Al die waarnemingen, 't zij in de vrije
natuur, 't zij in een laboratorium verricht, moeten natuurlijk
onderzocht zijn ten aanzien der vraag of zij op onberispelijke wijze ontstaan zijn, dan wel illusies moeten heeten.
Alleen als zij bij dit onderzoek proefhoudend bleken, zijn zij
betrouwbare waarnemingen, die ons toonen, hoe de werkelijke
stoffelijke wereld verschijnt aan menschen met normale zinnen
en normaal verstand, die zooveel mogelijk gegevens hebben,
verzameld ; de werkelijkheid, die men zich achter deze waarneming verscholen denkt, wordt voorgesteld door een theorie.
De theorie van het licht b.v., wordt geacht het werkelijke
licht voor te stellen, omdat men alle betrouwbare waarnemingen verklaren kan uit de onderstelling van aethertrillingen en de wetten, volgens welke deze ondersteld worden
op elkander en op stofatomen te werken. Maar, wordt er één
enkel feit, dat niet de theorie niet overeenstemt, met voldoende
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zekerheid waargenomen, dan moet die theorie gewijzigd worden en denkt men zich het werkelijke licht anders dan vroeger.
(NEWTON 'S hypothese, die plaats moest maken (zie pag. 70)
voor de leer van HUYGHENS, en deze op haar beurt voor
de electromagnetische lichttheorie, toen er betrekkingen
tusschen licht en magnetisme bekend werden, waarvan
HUYGHENS leer geen rekenschap kon geven).
Evenzoo geeft de historicus ons, als hij een goed auteur
is, een levendige schets van het gemoedsbestaan, de hartstochten, drijfveeren, plannen, van historische personen ; TACITUS bijv. van TIBERIUS, CALIGULA, NERO. Inderdaad is zulk
een schets ook niets dan een theorie, waarin zekere zielstoestanden ondersteld worden, die de verklaring moeten geven
van de gedragingen der bedoelde historische personen. Vandaar
ook, dat de uitkomsten van den historicus, evenals natuurkundige theorieën, bij gelegenheid worden omvergeworpen (Rehabilitatie van TIBERIUS, zelfs van NERO).

S 16. CONCLUSIE OVER DEN AARD DER „WERKELIJKHEID".

Uit dit alles nu vloeit de voor het „gezond verstand" zeer
paradoxale stelling voort, dat geen werkelijk ding wordt waargenomen. De waargenomen wereld bevredigt den denkenden
mensch niet; hij denkt er het een en ander bij, dat hij noodig vindt, om haar eenigermate te begrijpen, en dit er bij
gedachte is voor hem de ware werkelijkheid. Van den beginne af hebben denkende menschen zoo gehandeld, alsof zij
onderling hadden afgesproken : Het woord werkelijk zullen
wij alleen gebruiken voor datgene, wat noodig is om het
ontstaan onzer gewaarwordingen volgens logische regels te
verklaren.
Het is dus duidelijk dat de mensch bij het begin van zijn
onderzoek onderstelt : al wat werkelijk is, stemt overeen met

de eischen der logica. „Was wirklich ist, das ist verniinftig,"
zeide HEGEL. In puntigen vorm heeft ook KANT dit uitgedrukt door te zeggen, dat ons verstand niet alleen wetten
constateert, die het in de natuur vindt, maar ook zekere
wetten aan de natuur voorschrijft. Want de natuur is, naar
mate men het woord neemt, of de werkelijkheid in haar
geheel, Of een deel daarvan, en als wij nu blijken van jongs
af niets voor werkelijk te laten gelden dan wat overeenkomt
met onze logische axioma's, dan bepaalt inderdaad onze
geest, hoe de werkelijkheid moet gedacht worden. Maar hoe
juist die uitspraak zij, zij klinkt uitermate paradoxaal en
wekt groote verwondering bij wie haar het eerst vernemen.
Vanwaar die verwondering? Zij berust hoofdzakelijk op de
spiegelingstheorieën, waaromtrent wij in paragraaf i o het een
en ander zeiden, dat wij hier niet behoeven te herhalen.
Maar deze spiegelingstheorie, die zich bij ieder, die over deze
zaken niet nadenkt, ontwikkelt zonder dat hij het zelf weet,
doet bij den praktischen mensch over de verhouding tusschen
de stoffelijke wereld en zijn denkbeelden daarvan deze opvatting ontstaan : Daar buiten ons is een stoffelijk Amsterdam
met straten, huizen, pleinen enz., juist zooals wij die zien,
en dat juist zóó zou blijven staan, als alle levende wezens het
verlieten ; ieder Amsterdammer wandelt daarin rond met een
spiegel in het hoofd, zijn geest, en ontvangt daardoor een
trouw beeld van dat stoffelijk Amsterdam.
Was dit de wijze waarop waarneming tot stand kwam,
dan zou KANT ' S uitspraak een dwaasheid zijn. Want het
zou dwaasheid zijn, te meenen, dat een spiegel wetten kan
voorschrijven. Maar inderdaad is de menschelijke geest niet
lijdelijk als een spiegel ; hij onderwerpt, wat zich voor waarneming uitgeeft, aan een scherpe critiek. Wat hij als betrouwbare waarneming laat gelden, moet voldoen aan de eischen,
die hij van nature stelt. Zoo heeft ieder der bovenvermelde
Amsterdammers in zijn kinderjaren ontelbaar veel waarnemingen als illusies leeren verwerpen en is langzamerhand
gekomen tot zekere waarneming van zijn geboortestad, die
geheel anders is dan die van een zuigeling. Of die waarne-
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alle opzichten overeenstemmend is, mag ten zeerste betwijfeld
worden. Maar wat ieder ten slotte als werkelijk aanwezig
beschouwt, doet zich aan hem voor op zekere bepaalde wijze,
die afhankelijk is van eigenschappen van den menschelijken
geest, in de eerste plaats van deze, dat die geest een wezen
is, dat zich gebonden acht aan logische regels. De praktische
mensch eindigt op zekeren leeftijd met de nauwkeurige
beschouwing der waarnemingen, waaraan het kind zijn tijd
en moeite besteedt. Allerlei invloeden hebben ten gevolge,
dat die intense begeerte om te zien en te weten na de kinderjaren bij ieder verzwakt, bij de meesten geheel verdwijnt.
Anders zouden zij zich niet kunnen neerleggen bij de opvatting, dat de stoffelijke lichamen zóó buiten ons bestaan, als
wij ze zien. Maar de wetenschap, langzamerhand opgebouwd
door onderzoekers, in wie de kinderlijke neiging tot onderzoeken en nadenken blijft voortbestaan, heeft die meening
sinds lang opgegeven. Wat zij als werkelijk beschouwt, is
niet de waargenomen wereld, maar een wereld die gedacht
wordt en waarvan zekere theorieën een schets geven. Het kenmerk, waarnaar de waarheid dier theorieën beoordeeld wordt,
is de overeenstemming tusschen wat uit de theorie logisch
wordt afgeleid en wat al de betrouwbare waarnemingen leeren
van alle waarnemers met gezonde zinnen en gezond verstand.
Wij zijn zoo langs een anderen, meer direkten, weg gekomen tot dezelfde opvatting omtrent de ons omringende wereld
als in het vorige deel van dit hoofdstuk ; een opvatting, die
zeer ver afwijkt van de in den beginne opgestelde overtuigingen van den practischen mensch. Onze beschouwingen
nog eens resumeerende, voordat wij van dit onderwerp afstappen, kunnen wij ze het beste aldus weergeven, dat menschelijke kennis niet ontstaat door het lijdelijk ontvangen
van indrukken, maar door een schiftende, combineerende, beoordeelende bewerking, die wij den inhoud der zoogenaamde
„indrukken" doen ondergaan. De regels, die wij daarbij volgen, de logische axioma's, geven tevens zekere eigenaardigheden aan, die elk ding hebben moet om voor ons als
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logische regels komt dus overeen een eigenschap der dingen,
zooals zij buiten ons bestaan, maar die dingen bestaan niet
meer onafhankelijk van den menschelijken geest ; zij moeten
gedacht worden als afhankelijk van de werking, die deze
geest ze doet ondergaan.
Of wij bij die bewerking alleen de logische regels dan
wel nog andere volgen, is een vraag, die later ter sprake
komt, bij de behandeling van KANT ' s philosophie.

HOOFDSTUK III.

Het vraagstuk der causaliteit.
S 1 7. CAUSALITEITSBEGRIP

EN CAUSALITEITSBEGINSEL. DE
OVER DEN OORSPRONG
THEORIE
ANTHROPOPATHISCHE
VAN HET CAUSALITEITSBEGRIP.

Van de vier op pag. 12 en 13 opgesomde hypothesen van
het „gezond verstand" was de vierde : De lichamen werken
op mij (de stoot van een geworpen bal, die mij pijn doet), ik
werk op de lichamen (bijv. werp een bal voort). Voorts : de
lichamen werken op mijn medemenschen en omgekeerd.
Eindelijk : ik werk op mijn medemenschen en omgekeerd.
Ook in deze algemeen erkende onderstellingen liggen groote
moeilijkheden, als men ze nader onderzoekt. Er wordt een
tegenstelling gemaakt tusschen handelen of doen eenerzijds,
en lijden of ondergaan anderzijds. Wanneer ik een bal voortwerp, ben ik handelend, de bal het „lijdende voorwerp",
zooals reeds de grammatica leert. Treft mij een geworpen
bal, dan is die bal handelend en ik onderga de handeling.
Niet altijd echter is die tegenstelling zoo duidelijk aangewezen. Het kokende water werkt op de sneeuw en doet
haar smelten, maar evenzeer wordt dit kokende water door
de sneeuw afgekoeld. Iemand die zich dronken drinkt, geldt
voor een agens en wordt daarom berispt. Maar tevens heet hij
„verslaafd" aan zijn boozen hartstocht en geldt dus als passief.
Het is dus niet in alle gevallen gemakkelijk te bepalen,
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of een ding handelend of lijdend is ; vaak schijnt dit slechts
van 't spraakgebruik af te hangen.
Onderzoeken wij verder, wat in de „philosophic van hen,
die niet philosopheeren", omtrent oorzaken wordt aangenomen,
dan blijkt het, dat de algemeen gangbare opinie in zich sluit,
dat elke verandering een oorzaak heeft. Want, noodra er
een verandering gebeurt, waarin iemand belang stelt, vraagt
hij : Waar komt dat van daan ? Wie is hier aan geweest ?
Alleen bij veranderingen, die hem niet interesseeren, zal hij
misschien zeggen : „dat komt . van zelf", zoo de beweging der
hemellichamen, het vermolmen van hout, maar de zaak
nauwkeuriger nagaande, zal hij toch erkennen, dat ook die
van zelf ontstaande veranderingen een oorzaak hebben, al is
het dan misschien een „inwendige".
Zoo vinden wij dan ook van oudsher, reeds bij PLATO en
ARISTOTELES, het causaliteitsbeginsel, de wet van oorzaak en
gevolg, uitgesproken in dezen vorm : Alles wat ontstaat,
ontstaat door de een of andere oorzaak ; maar wij vinden
bij hen niet de meening, dat tusschen oorzaak en gevolg
een noodwendig verband bestaat, zooals dit tegenwoordig
bijv. in de natuurwetenschap als een axioma wordt aangenomen. In dit axioma wordt ondersteld : Als de oorzaak
volledig aanwezig is, kan de verandering, die haar gevolg
is, niet uitblijven, niet niet-zijn. ARISTOTELES daarentegen
meent, dat, wat men oorzaak noemt, ook meestal het daarbij
behoorend gevolg teweeg brengt, maar niet altijd en vooral
niet noodwendig. Noodwendigheid bestaat alleen op 't gebied
van het weetbare, algemeens, in de Platonische ideeënwereld,
voor ARISTOTELES in de onveranderlijke „essentia rerum".
In de waarneembare wereld bestaat „gebeurlijkheid", toeval.
Die kogel door de long heeft dien mensch gedood ; maar
het kon ook, onder dezelfde omstandigheden, anders afgeloopen zijn. Deze mensch wandelde, uit de poort komende,
li nks om ; hij had evengoed rechts kunnen gaan.
Zoo vertoont zich dus in de denkbeelden over de werking
van 't een op 't ander een langzame ontwikkeling. Reeds
het causaliteitsbeginsel van PLATO en ARISTOTELES : „elke
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verandering heeft een oorzaak", behoort niet tot de beweringen,
waarop het ongeschoolde „gezond verstand" dadelijk ja en
amen zegt en PLATO en ARISTOTELES op hun beurt aanvaarden
nog niet, wat thans in de natuurwetenschap als axioma geldt.
Heeft onze natuurwetenschap reden voor haar axioma ?
Hebben zelfs PLATO en ARISTOTELES voldoende reden voor
het hunne, waarin niet van noodwendig volgen sprake is ?
Het is duidelijk, dat, als men die vragen beantwoorden zal,
men eerst moet weten, wat wij hebben te verstaan onder
een oorzaak, wat onder haar werking of haar gevolg ? Aan
de bespreking van het beginsel der causaliteit moet voorafgaan
die van het begrip van causaliteit.
Dat het begrip van het werken van 't een op het ander
overoud is, blijkt uit den ouderdom der transitieve werkwoorden. Slaan ; snijden ; eten ; drukken alle een bijzondere
werking uit ; zij onderstellen wat men een lijdend voorwerp
noemt, waarop de werking overgaat. Uit zulke werkwoorden zijn
de zelfstandige naamwoorden afgeleid, die het handelend wezen
als zoodanig aanduiden. De woorden : planter, moordenaar, beweger, zijn jonger dan planten, moorden, bewegen. In 't algemeen zijn werkwoorden ouder dan zelfstandige naamwoorden.
De opvatting, die aan de gewone spreektaal ten gronde ligt,
schijnt voorts in te sluiten :
I°. Dat het werkende altijd een ding is, (oorzaak d. w. z.
een der individu's, die de wereld samenstellen), en alleen
overdrachtelijk iets meer abstracts.
Wel is ook de practische mensch dikwijls rhetorisch, en
zal bijv. verklaren : „de gelegenheid maakt den dief", maar
de bedoeling is altijd : zekere omstandigheden, gevormd door
dingen in bepaalden toestand, een openstaande geldlade bijv.
werken zoo. De oorzaken zijn dingen, en aan die dingen
wordt de werking toegerekend (op rekening gesteld). Als die
dingen spreken kunnen, zijn zij verantwoordelijk, d. w. z. zij
moeten antwoord geven op de vraag : waarom hebt gij zoo
gehandeld ? Bij vele meer ontwikkelde opvattingen van 't
causaliteitsbegrip raakt men met die toerekenbaarheid en
verantwoordelijkheid in groote moeilijkheden. De eerste stap
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tot die moeilijkheden wordt reeds gedaan, als men (zooals
vaak geschiedt, ook in de wereldbeschouwing van den practischen mensch) niet meer het werkende ding (agens), maar
zijn handeling (actus) als oorzaak gaat beschouwen. De oorzaak van het breken van dit glas is niet de steen zelf, maar
het vallen daarop van dien steen. Dit is een belangrijke wijziging, zooals later zal blijken.
2°. Het werken der oorzaak, waar dit het duidelijkst, meest
onmiskenbaar is, vertoont zich gedurende een bepaalden tijd,
die langer of korter duurt. (Oorzaken als bijv. de onderstelde
zwaartekracht, kent de populaire opvatting niet).
3°. Wat bewerkt wordt door de oorzaak, is een verandering
in het lijdend voorwerp, met wier tot stand komen na een
bepaalden tijd de werking ten einde is.
De tegenstelling tusschen liet werkende en het lijdende is
zonder twijfel ontleend aan het onderscheid, dat wij maken
tusschen onzen eigen toestand, als wij ons inspannen en als
wij ons niet inspannen. In 't eerste geval voelen wij ons
actief, in het tweede passief. Voorbeelden van deze tegenstelling
zijn aan ieder bekend ; opbeuren van een zwaren halter, aandachtig volgen van een gehoord of gelezen betoog, zijn modellen van actieve toestanden. Neer te liggen om te gaan slapen ;
zich overgeven aan wakende droomen, voorbeelden van het
tegendeel. Als algemeene karakteristiek kan alleen gezegd
worden, dat bij actieve toestanden de aandacht geconcentreerd
en sterk is, bij passieve verspreid en zwak. Maar waarin nu
wederom dit geconcentreerd en sterk zijn van de aandacht
bestaat, kan alleen de anatoom en physioloog ons uitleggen,
en dan nog niet eens in 't algemeen. De toestand van het
attent zijn kenmerkt zich door zekere prikkelingstoestanden van
bepaalde spiergroepen en zenuwen ; bijv. bij het met aandacht
beschouwen, van die spiergroepen en zenuwen, welke noodig
zijn om het voorwerp zoo goed mogelijk te zien. Maar wie met
inspanning een halter oplicht, heeft natuurlijk andere spiergroepen en zenuwen in dien krachtig geprikkelden toestand.
Evenwel, al kunnen wij geen algemeene definitie van activiteit of van aandacht geven, wij bemerken in ieder bijzonder
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geval zeer duidelijk, of wij „doenders" dan wel „lijders" zijn.
Er zijn veel andere gevallen, waarin wij ons zonder definities
moeten behelpen : onderscheiding van zoet en bitter ; van rood
en blauw ; van rechtvaardig en onrechtvaardig. Het komt mij
voor, dat ons begrip van werking oorspronkelijk afkomstig
is van ons besef van dit verschil in onze eigen toestanden
en dat het vandaar uit overgedragen is op de dingen buiten
ons : dieren, planten, doode lichamen. De kunstterm, waardoor men deze opvatting over den oorsprong van het
causaliteitsbegrip aanduidt, is : „de anthropomorphistische of
antropopathische theorie". Het hoofdargument voor haar
waarheid ligt in de primitieve beschouwing der dingen,
waarvan ik reeds vroeger twee voorbeelden aanhaalde (trillende speren in de Ilias, XERXES en de Hellespont, p. i 3),
en die men de mythische wereldbeschouwing pleegt te noemen. Die wereldbeschouwing kenmerkt zich hierdoor, dat
door haar alle voorwerpen der natuur gedacht worden naar
de analogie van den mensch. Voor den Homerischen Griek
is — zooals SCHILLER zegt — de zon : Phoebus Apollo,
een schoone jongeling op een schitterenden zonnewagen;
in de bergen huizen berggeesten ; in de boomen, boomnymfen ; in de bronnen, stroom- of bronnymfen.
Da ihr noch die schone Welt regieret
An der Freude leichtem Gangelband,
Selige Geschlechter noch gefuhret
Schone Wesen aus dem Fabelland.
Ach da euer Wonnedienst noch glanzte
Wie ganz anders, anders war es da
Da man deine Tempel noch bekranzte,
Venus Amathusia.
Wo jetzt nur, wie uns're Weisen sagen,
Seelenlos ein Feuerball sich dreht,
Lenkte damals seinen goldnen Wagen
Helios in stiller Majestat.
Diese Hohen fullten Oreaden,
Eine Dryas lebt in jedem Baum,
Aus den Urnen lieblicher Najaden
Sprang der Stroroe Silberschaum.
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Hebben de oude Grieken inderdaad de opvatting van de
natuur gehad, wier verdwijnen hij betreurt, omdat zij zoo
poëtisch is ? De verpersoonlijking van de natuurvoorwerpen
is een vast kenmerk van alle echte poëzie. Als HEINE het
heerlijk oord beschrijft, waarheen hij zijn geliefde wil medenemen, dan laat hij daar de viooltjes naar de sterren opzien
en de rozen elkander geurige sprookjes in 't oor fluisteren,
terwijl hij de reis onderneemt „Auf Fliigeln des Gesanges".
Niets is meer gewoon bij een dichter, dan dat hij aan zijn
lied de eigenschappen van een vogel toeschrijft. In den aanhef
van zijn Trompeter von Srickingen, dat speelt in een plaatsje
aan het meer van Constanz, niet ver van de zuidelijke uitloopers van het Schwarzwald, noodigt VICTOR VON SCHEFFEL
zijn lied uit : op te stijgen naar het Schwarzwald, en wel
bepaaldelijk naar een van de zuidelijkste toppen, den Feldberg, waar -- zegt hij — het laatste hoopje der trouwe
bergen uitdagend en vastbesloten naar het zuiden ziet (waar
de Zwitsersche bergen zijn) en gehuld in hun harnas van
denneboomen, de grenswacht houdt bij den jongen Rijnstroom.
Auf zum Schwarzwald schwingt mein Lied sich,
Auf zum Feldberg, wo das letzte
Hauflein seiner Berggetreuen
Trotzig fest nach Suden schauet,
Und bewehrt im Tannenharnisch
Grenzwacht halt am jungen Rhein.
Alle goede poëzie personifieert de natuur, omdat de dichter
de natuur als een levend wezen ziet en voelt, al zal hij ook
reeds bij het neerschrijven zijner poëzie en nog meer bij het
corrigeeren der proeven duidelijk beseffen, dat hij de natuurvoorwerpen bedeelt met hoedanigheden, die hen niet werkelijk
toekomen. Is het nu niet ook zoo geweest met HOMERUS, en
waren de gewone Grieken in zijn tijd misschien even prozaisch
en nuchter als een bejaarde Nederlandsche burgerman ? Zoo
heeft men vroeger wel gedacht, maar die meening is niet
bestand geweest tegen nadere kennismaking met en studie
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van primitieve bevolkingen uit den tegenwoordigen tijd. Die
studie heeft tot het inzicht geleid, dat hun opvatting van
de natuur de Homerische is. Het zou mij te ver van ons
onderwerp doen afdwalen, als ik de bewijzen daarvoor hier
wilde aanvoeren. Ik zal ze geven bij het bespreken van het
ontstaan der philosophie in Griekenland. Hier wilde ik alleen
het feit meedeelen van het bestaan der mythische wereldbeschouwing in oude tijden, omdat dit verklaart, hoe de
menschheid er toe gekomen is, de begrippen handelen en
lijden ook over levenlooze voorwerpen uit te strekken.
In tal van geschriften, waarin het causaliteitsbegrip behandelt wordt, kan men nu echter de anthropopathische theorie
over de causaliteit bestreden en weerlegd vinden. Maar die
wederlegging berust op een misverstand. Er zijn twee anthropopathische theorieën : de hierboven geschetste en een andere,
die bijv. door STRICKER gegeven wordt in zijn boek Ueber
die wahren Ursachen. Noch de voorstanders, noch de tegenstanders houden altijd het verschil van die twee in het oog.
Toch is het alleen de laatste, wier onhoudbaarheid dikwijls
is aangetoond. Die theorie neemt aan, dat de mensch bij
zich zelf een werking waarneemt van den wil op de spieren
(bijv. LOCKE), of wel werking van de motorische zenuwen
op de spieren (bijv. STRICKER). Dit scheelt niet veel, want,
wat men „wil" noemt, is voor STRICKER slechts zekere
prikkelingstoestand van motorische zenuwen. Dit besef van
de afhankelijkheid der spierbeweging van een voorafgaanden
invloed (wil of prikkeling van een zenuw) draagt nu de mensch
op alle waargenomen bewegingen over. De door een stoot bewogen billardbal wordt geacht in beweging gebracht te zijn
door het stootende voorwerp, evenals de spieren door den
wil. Tegen deze theorie is terecht opgemerkt, dat dit besef
van een werking van onzen wil op de spieren zuiver fantasie
is. STRICKER heeft het besef zonder twijfel, maar niet door
zoogenaamde inwendige waarneming, maar uit de colleges
over physiologie, die hij gehoord en de boeken, die hij gelezen heeft.
Maar zelfs als zulk een besef bestond, zou de overdraging
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSEEGEERTE.
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van deze 'verklaring der beweging op levenlooze dingen onbegrijpelijk blijven. Volgens die theorie moesten wij alleen ons
zelf als een oorzaak voelen, want alleen bij ons zelf zullen
wij de werking van den wil op de spieren waarnemen. De
door mij voorgedragen anthropopathische theorie heeft van
den beginne af met de theorie, door LOCKE aangegeven,
door STRICKER en anderen ontwikkeld, slechts een oppervlakkige gelijkenis. In mijn theorie wordt beweerd, dat wij
actieve en passieve toestanden bij ons zelven onderscheiden ;
niet, dat wij bemerken zouden, dat die actieve toestanden
in de werking van den wil op de spieren bestaan. Wij zien
bij vele van onze actieve toestanden beweging van dingen
buiten ons zoo innig samenhangen met de beweging van onze
ledematen, dat wij aan een nauw verband tusschen beide niet
kunnen twijfelen. Zoo bijv. een stapel damschijven, die een
kinderhand omver wierp, en waarbij de beweging der schijven
onmiddellijk bleek te volgen op die der hand, terwijl dc
hand die beweging niet kon maken, tenzij de schijven uitweken. Het is eigenlijk één beweging, die der schuivende
hand en die der geschoven schijven, maar een beweging, die
door ons in tweeën ontleed wordt. Als kinderen hielden wij
nu alle dingen voor wezens zooals wij zelf en zien daarom
een werking als die van onze slaande handen in de branding,
die tegen de kust slaat, of den vallenden steen, die een
glasruit verbrijzelt. In deze theorie worden geen andere
ervaringen ondersteld, dan de zoodanige, wier bestaan erkend
wordt door elk, die zich op de hoogte gesteld heeft van
de denkbeelden en de gemoedstoestanden van kinderen en
primitieve volken. Aan de kennis daarvan ontbreekt het
den bestrijders van deze anthropopathische theorie. Daarom
schijnt hun de, in die theorie aangenomen, uitbreiding van
't begrip „werking van A op B" over doode lichamen duister.
Zij zou ook duister en onverstaanbaar zijn, als er voor het
kinderlijk gemoed reeds doode lichamen waren.

--99-§ 18. HET CAUSALITEITSBEGINSEL IN DE
ANTHROPOPATHISCHE THEORIE.
Maar kan nu de anthropopathische theorie ook de verklaring geven van het ontstaan van het causaliteitsbeginsel, dat
wij in twee vormen leerden kennen, een ouderen vorm bij
PLATO en ARISTOTELES en een nieuweren, dien der moderne
natuurwetenschap ?
Zij beproeft dat te doen op de volgende wijze. Wij hebben het besef van onze activiteit, ons bekend geworden door
het „spiergevoel", dat onze spieren bij „willekeurige" beweging geven. Wij hebben dat besef in vele gevallen zien
samengaan met bewegingen van voorwerpen buiten ons, en
deze bewegingen als een werking van ons opgevat. Wij
hebben voorts een dergelijken toestand als onze activiteit
aanwezig gedacht in de voorwerpen om ons heen, omdat wij
begonnen zijn, die alle op te vatten als herhalingen van ons
zelf, dingen van gelijken aard als wij. Daardoor werd de beweging van het lijdend voorwerp steeds beschouwd als het
gevolg van de werking van een handelend wezen. Wij bemerkten voorts, vooral bij levende wezens, nog andere veranderingen, behalve bewegingen, als onmiddellijk samenhangend met bewegingen van onze lichaamsdeelen : de schoolkameraad, dien wij een slag gaven, werd rood of bleek van
kwaadheid ; de hond, dien wij op den staart trapten, jankte ;
de piano, die wij aansloegen, gaf een toon ; een kurk, die wij
wreven, werd warm. Zoo hebben wij niet alleen ontstaande
bewegingen, maar ook andere veranderingen, leeren opvatten
als gevolgen, in een lijdend voorwerp door een handelend
ding teweeggebracht. Het witte papier, dat bruin wordt bij
de vlam, doet als onze schoolkameraad; de bladen, die ruischen,
als de wind ze schudt, doen als de piano of de hond. Nu
heeft de primitieve mensch de hebbelijkheid, snel te generaliseeren. Tweemaal heeft hem op 5 Febr. een ongeluk getroffen, voortaan is die dag een dies nefastus. De buurvrouw, die
een ziekenbezoek brengt bij een ernstigen patient, weet dadelijk een geneesmiddel, dat zeker helpt, zooals zij indertijd bij
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Nieuwe Rotterdamsche Courant, den volgenden dag brengt de
ijverige kellner het blad van zelf. Ja zelfs bij dieren vindt men
die neiging, zooals ons het voorbeeld van den hond leert, die,
gewoon met zijn meester uit te gaan, opspringt, zoodra deze
hoed en stok ter hand neemt. Geen wonder dus, zegt
men, dat de waarneming van vele veroorzaakte veranderingen al spoedig geleid heeft tot het geloof: Elke verandering moet een veroorzaakte zijn ; het is aanvankelijk eenvoudig een voorbeeld van haastig generaliseeren. Langs dezen,
door de logica ten strengste veroordeelden weg, is het besef
ontstaan, dat zich bij PLATO en ARISTOTELES in het causaliteitsbeginsel uitspreekt.
Deze onaanzienlijke oorsprong van het causaliteitsbeginsel
ontneemt het zijn waarde niet. Ons geloof, dat de zon morgen zal opgaan, en dat op dezen winter een zomer zal volgen, of dat wij sterven zullen, berust op een soortgelijken
g rondslag — inductio per enumerationem simplicem. Dat op
geheel onvoldoende gronden aangenomen beginsel vooropstellend, heeft men sinds eeuwen gezocht naar oorzaken ook van
verschijnselen, die schijnbaar „van zelf geschieden", d. w. z.
waarbij het vreemde lichaam, welks beweging oorzaak zou
zijn, niet waarneembaar was. En in ontelbaar veel gevallen
heeft de natuurwetenschap die beweging waarneembaar kunnen maken. Zoo, om een paar zeer uiteenloopende voorbeelden te noemen : Het roesten van ijzer; een aanval van typhus;
het verschieten van gordijnen en andere gekleurde stoffen
door het licht. De goede uitslag van al dat zoeken heeft aan
de oorspronkelijk stoute hypothese van PLATO en andere
denkers een groote mate van waarschijnlijkheid gegeven, een
zóó groote mate, dat zij practisch met zekerheid gelijk staat.
Wel heeft die hypothese niet de zekerheid van een logisch
axioma, want een verandering zonder oorzaak is niet ondenkbaar. Maar zij heeft die mate van waarschijnlijkheid, die in de
wetenschap der veranderlijke dingen verkrijgbaar is. 1)
1 ) Zie het boek van
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over KANT, 2e uitgave 1899, p. 195 vlg.

Deze causaliteitstheorie, die in het causaliteitsbeginsel niets
anders ziet dan een bruikbare hypothese, door langdurig gebruik bij wetenschappelijke onderzoekers voldoende gestaafd,
is m. i. moeilijk te rijmen met de behoefte aan verklaring der
waargenomen verschijnselen, die men ook bij zeer eenvoudige
menschen, ja zelfs bij kleine kinderen vindt. NEWTON 'S wet
der gravitatie en andere belangrijke physische theorieën hebben op die wijze burgerrecht gekregen ; maar zij gaan dan
ook boven de sfeer van den practischen mensch, laat staan
van het kind. Dit toont daarentegen wel een behoefte aan
verklaring van de veranderingen, die het waarneemt ; wie
kleine kinderen gadeslaat zal dit gemakkelijk genoeg gewaar
worden.
Ik wil hier slechts het voorbeeld aanhalen van een tweejarig kind, dat verbaasd was over de vroolijkheid van een
in hooge mate mismaakten bedelaar, dien het inhaalde en in
het gezicht zag. Het nam dus aan : Een zo o- gebrekkig mensch
moet bedroefd en verdrietig zijn, en die vroolijkheid eischte
een verklaring. Mag men aannemen, dat ieder mensch van
nature bij elke verandering een verklaring zoekt, d. w. z. iets,
waarin de grond ligt voor die verandering en waaruit zij zich
laat afleiden, dan kan het causaliteitsbeginsel geen hypothese
zijn in den gewonen zin, een denkbeeld van dezen of genen,
aanvankelijk zuiver fantazie, langzamerhand door het voortgezette onderzoek zekere mate van waarschijnlijkheid erlangende. Het causaliteitsbeginsel moet dan een inzicht zijn, den
mensch van nature eigen, evenals zijn inzicht in de logische
axioma's. Dat is het standpunt o. a. door KANT bij dit vraagstuk ingenomen, en zijn beschouwingen daaromtrent vormen
een hoofdzaak voor 't begrijpen zijner eigenaardige leer. Het
causaliteitsbeginsel is volgens hem wel geen logisch axioma,
maar evenals de logische axioma's uit niets anders af te
leiden, een beginsel a priori, waarvan de mensch bij het
samenstellen en vormen van zijn ervaringen gebruik maakt.
Wij zullen in den loop van ons betoog op die theorie uitvoerig terugkomen. Vermelden wij hier nog slechts, dat sommige ijverige voorstanders der anthropopathische theorie
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om haar toch nog te handhaven DARWIN 's leer te hulp geroepen hebben. Immers, die leer stelt den mensch voor als
niet van oudsher in hoofdzaak onveranderlijk bestaande, niet
als een zoogenaamde standvastige soort, maar als in allen
deele veranderlijk. Nu zou het mogelijk zijn, dat die thans
naar het schijnt aangeboren behoefte om naar verklaringen
te zoeken een eigenschap was, die de hedendaagsche mensch
van zijn voorouders geërfd heeft, maar die hem niet oorspronkelijk eigen was. Bij die onderstelling zou de anthropopathische
theorie gehandhaafd kunnen worden. De neiging om verklaringen te zoeken, thans reeds bij het jonge kind aanwezig,
zou een gevolg kunnen zijn van de toepassing dier hypothese :
elke verandering heeft een oorzaak, door de voorvaders van
den hedendaagschen mensch, die juist door deze heilzame
hypothese beter bestand waren tegen schadelijke invloeden,
dan andere, overigens gelijksoortige wezens. Wie nu gelijk
heeft, zou alleen een onderzoek naar de denkbeelden van wilden en barbaren kunnen leeren. Treft men daar overal behoefte aan verklaren, zooals bij onze kinderen aan, dan zou
dat voor KANT 's voorstelling pleiten. En dit schijnt wel 't
geval te zijn. Maar uitgemaakt wordt de quaestie daardoor
niet. Want de tegenpartij kan onderstellen, dat alle menschenrassen zonder verklaringsbehoefte, wegens hun gebrekkigen
aanleg, sinds lang uitgestorven zijn. Toch komt het mij voor,
dat dit beroep op de descendentieleer moet afgewezen worden, omdat het een onderstelling invoert, die niet onderzocht
kan worden.
Schiet dus de zuiver anthropopathische theorie reeds te
kort bij haar poging om het ontstaan van het populaire
causaliteitsbesef te verklaren, nog minder is zij in staat, aan
te geven, hoe de mensch er toe komt den samenhang van
oorzaken en gevolgen zoo op te vatten als de hedendaagsche natuurwetenschap doet. Daarbij wordt aangenomen, niet
alleen dat elke verandering een oorzaak heeft, maar ook
dat tusschen den voorafgaanden toestand en den volgenden
een noodwendig verband bestaat, zoodat de volgende niet
uitblijven kan, als de eerste aanwezig is. Ook de practische
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mensch laat zich door dit beginsel van noodwendig verband
leiden, al geeft hij zich daarvan geen rekenschap. Een steen
van zekere grootte, met zekere snelheid geworpen tegen een
glasruit, verbrijzelt die. Wij zijn overtuigd, dat juist zulk een
steen, met dezelfde vaart, langs dezelfde baan geworpen tegen
een andere, volkomen gelijke glasruit, die ook moet breken.
Ontdekken wij een schijnbare uitzondering, dan nemen wij
als zeker aan, dat de omstandigheden niet volkomen gelijk
waren. Een brandende lont doet buskruit van de juiste samenstelling en korreling onfeilbaar in brand vliegen. Gebeurt dit
met een monster buskruit niet, dan meenen wij, dat het kruit
vochtig is geworden, of de fabrikant ons bedrogen heeft. In
't algemeen : als wij volmaakt gelijke lichamen brengen
in volkomen gelijke omstandigheden, dan moeten zij zich, naar
ons idee, ook juist op dezelfde wijze gedragen.
Elk onderzoek, dat ingesteld wordt ter verklaring van eenig
natuurverschijnsel, onderstelt de juistheid van het moderne
causaliteitsbeginsel. Eén voorbeeld. : Jaren na de ontdekking
van het phosphorzuur, nam men algemeen aan, dat dit zuur,
in tegenstelling met veel andere, eiwit niet doet stollen. Maar
GRAHAM maakt een phosphorzuur, dat eiwit wel doet stollen. Vast overtuigd, dat dit verschil tusschen twee overigens,
voor zoover bekend, gelijke lichamen, een oorzaak moet hebben, gaat GRAHAM zijn phosphorzuur nader onderzoeken,
vindt tal van andere verschilpunten en verrijkt de scheikunde
met een nieuw hoofdstuk. Dit onderzoek zou uitgebleven zijn
als GRAHAM, evenals ARISTOTELES, gemeend had, dat hetzelfde phosphorzuur onder dezelfde omstandigheden werkende
op hetzelfde eiwit, dit al of niet kan doen stollen. Zooals nu
in dit geval, zoo is steeds een onderzoek het gevolg van de
verwondering, die zeker waargenomen verschijnsel heeft opgewekt, en die verwondering ontstaat altijd daardoor, dat
men een lichaam zich in bepaalde omstandigheden anders
ziet gedragen dan het pleegt te doen.
Kan nu de anthropopathische theorie de noodwendigheid,
waarvan het moderne causaliteitsbeginsel spreekt, verklaren?
Het is niet in te zien, hoe zij dat doen zou. Want onze
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lang niet altijd het gevolg, dat wij beoogen. De tafel, die wij
gisteren zonder moeite verschoven, wil vandaag niet van haar
plaats, 't zij nu, omdat wij ons minder inspannen, of omdat zij
wat anders en vaster staat. De vriend, die gisteren naar
ons luisterde, toen wij hem het rooken ontraadden, doet dat
vandaag volstrekt niet. Evenzoo is het gesteld met den
invloed van doode dingen, aan welke wij anthropopathisch
een werking hebben leeren toeschrijven. Dezelfde hevige wind,
die gisteren geen blad van de boomen schudde, doet ze heden
bij honderden vallen en dezelfde spijs of drank, die ons gisteren goed bekwam, brengt ons vandaag maagpijn. Overal
predikt onze ervaring : „'t kan verkeeren", „niets wisselvalliger
dan de wereldsche dingen", en zij geeft ARISTOTELES groot
gelijk, dat hij aan het toeval een groote rol toeschrijft.
Zoo zouden wij m. i. inderdaad redeneeren, als ons causaliteitsbesef alleen op de anthropopatische beschouwingswijze
berustte ; maar, daar wij niet alleen dichterlijke, maar ook
logische wezens zijn, hebben wij in die qualiteit zekere overwegingen gemaakt, die de bovenstaande volkswijsheid voor
oppervlakkig en onjuist verklaren. Nauwkeurige beschouwing
van het begrip werking van A op B, in verband gebracht met
het populaire causaliteitsbegrip van ARISTOTELES en de logische axioma's, voert onvermijdelijk tot het moderne.

19. LOGISCHE AFLEIDING VAN HET CAUSALITEITS-

BEGINSEL. HET DETERMINISME.
Vooreerst leert die nadere beschouwing, dat de naam oorzaak verkeerd is. Datgene, waarvan de werking eigenlijk afhangt, is geen ding, maar een verandering in een ding. Magneet A wordt ondersteld de oorzaak te zijn eener beweging
van ijzerdeeltjes B. Maar die beweging begint op een bepaald
oogenblik, bijv. 1 uur 3o minuten. Ook te I uur 29 minuten
bestonden A en B. Dat de magneet gaat werken, is een ver-
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andering, Of in den magneet, Of in de ijzerdeeltjes, Of in de
invloed hebbende „omstandigheden". Zouden wij onderstellen,
dat magneet A op ijzerdeeltjes B te i uur 29 m. niet werkte,
en dat, terwijl niets in den toestand veranderde, magneet A
op ijzerdeeltjes B te i uur 3o m. wel werkt, dan komen wij
in strijd met logische beginselen. Want dan zeggen wij : Die
magneet en die ijzerdeeltjes met alles, wat er invloed op
heeft, vormen een systeem, dat niet is, wat het is, immers een
systeem, uit welks toestand beweging voortvloeit, en ook niet
voortvloeit. Daar dit onmogelijk is, kan de te verklaren verandering V alleen optreden in 't gevolg van een voorafgaande
verandering V'. Te meenen, dat de onveranderde A op de
onveranderde B, alle omstandigheden 't zelfde blijvende, te i
uur 30 m. begint te werken, is het aannemen van een verandering zonder oorzaak.
Ten tweede leert de nadere beschouwing, dat de regels,
volgens welke de veranderingen op elkander volgen, constant
moeten zijn. Stel alweder, dat magneet A, op hetzelfde ijzervijlsel B liggende, op denzelfden afstand, alle omstandigheden
gelijk gedacht, te i uur 3o m. een beweging veroorzaakte
met een versnelling van 2 cM. per seconde, te 1 uur 5o m.
een beweging met een versnelling van i cM. per seconde.
Dan zijn wij weer in strijd met logische beginselen. Want
dan zeggen wij : Het systeem van dingen A, B, en omstandigheden a, b, c, is niet, wat het is. Het vertoont toch te i u. 3o m.
deze verandering, te i uur 5o m. die andere verandering.
Anders uitgedrukt: De langzame beweging, die te i u. 50 m.
zou ontstaan, zou een wijziging zijn der werking van A op
B. Die wijziging der werking moet een oorzaak hebben ; maar
die oorzaak kan niet aangewezen worden, want het geheele systeem wordt ondersteld onveranderd gebleven te zijn. Zoo ziet
men, dat, aangenomen de stelling : Elke verandering heeft een
Oorzaak, de toepassing der logische regels leidt tot twee gewichtige conclusies, die de practische mensch niet altijd trekt.
I°. Wat eigenlijk het gevolg bewerkt, is niet het zoogenaamde agens, maar zijn actus, niet het handelend ding, maar
een verandering daarin.
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constant gedacht worden.
Zeer dikwijls is de bovenstaande redeneering niet beperkt
tot werkingen tusschen de stoffelijke lichamen, maar algemeen
op alle werkingen toegepast. Dan leidt zij tot het determinisme. Terwijl in 1880 het determinisme nauwelijks aanleiding gaf tot discussie, wordt er thans, evenals in 1860, weer
veel over gesproken, maar niet altijd zóá, dat men den indruk
krijgt, dat de spreker die leer kent.
Thans beteekent weder als in 1860 de vraag : Staat de heer
S. op deterministisch standpunt ? in sommige kringen : Is hij
iemand, die op de hoogte van zijn tijd is, of wel een achterlijk mensch ? Nu zal ik mij zorgvuldig onthouden in deze
partij te kiezen. Zoowel het determinisme als het indeterminisme wordt dikwijls, men kan zeggen : meestal, voorgedragen
in geheel onaannemelijke vormen. Er kan alleen quaestie zijn
van 't aanvaarden, 6f van zeker nauwkeurig bepaald determinisme, Of van zeker nauwkeurig bepaald indeterminisme,
en die nauwkeurige formuleering eischt de bespreking van
vele vragen. In korte trekken laat zich dit vraagstuk wellicht aldus het beste duidelijk maken.
Tot de gangbare meeningen van den practischen mensch
behoort, dat het verleden onherroepelijk vast staat. Op
18 Sept. 1900 heeft de oude Rector Magnificus der Amsterdamsche Universiteit zijn ambt aan den nieuwen overgedragen. Geen macht ter wereld kan dit feit ongedaan maken.
Maar volgens diezelfde gangbare meening is de toekomst niet
ten volle bepaald. Het is wel waarschijnlijk, dat de tegenwoordige Rector op i6 Sept. 1901 zijn ambt zal overdragen
aan zijn opvolger, maar wat er op dien 16 Sept. 1901 gebeuren zal, staat niet zoo vast, als wat op 18 Sept. 1900
gebeurd is. Het determinisme nu leert : De toekomst staat
juist evenzoo vast als het verleden. De toestand van de wereld
op het oogenblik kan niet anders zijn, dan hij is, omdat hij
volkomen bepaald werd door den toestand van het vorig
oogenblik en deze weder door zijn voorganger, tot in het
oneindige. Heeft dus, wat men de wereld noemt, een aan-
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vangstoestand gehad, dan vloeit al het volgende uit dien aanvangstoestand voort, evenals de conclusie uit de praemissen
van een wiskundig bewijs. Wat den practischen mensch in
deze op een dwaalspoor brengt, is de gebrekkige kennis,
die wij van de toekomst hebben. Deze gebrekkige kennis
doet ons zeggen : Het is mogelijk, dat het Rectoraat op 16
Sept. 1901 overgedragen wordt, en 't is ook mogelijk, dat
het niet overgedragen wordt, d. w. z. wij kunnen dat niet
met zekerheid weten. Maar een volmaakt verstand, dat over
alle gegevens beschikt en ze gebruiken kan, zou ook met
zekerheid aangaande dit punt een voorspelling kunnen doen,
want niets in den loop der dingen is ongedetermineerd.
Wij zeggen ook wel : Het is mogelijk, dat ALEXANDER DE
GROOTE aan vergif gestorven is, 't is ook mogelijk, dat hij
aan een longontsteking overleed. Zeker echter is zijn ziekte
en dood een in alle opzichten bepaald proces geweest, en
wij willen met ons : „Het is mogelijk" niets anders te kennen
geven dan onze onzekerheid, geen onbepaaldheid in den loop
der dingen. Evenzoo is het alleen onze onzekerheid, die wij
uitdrukken, als wij zeggen : Het is mogelijk, dat PIERSON nog
ministerpresident is in 1902, maar 't is ook mogelijk, dat
hij het dan niet is. De toekomst staat even vast als het
verleden, maar wij weten er minder van.
Wij zullen hier slechts de vraag overwegen : Wordt nu
het determinisme afdoende bewezen door die argumentatie ?
Neemt men aan :
I° de waarheid van het populaire causaliteitsbeginsel ;
2° de waarheid der logische denkwetten ;
dan laat zich het moderne causaliteitsbeginsel, zooals de
natuurwetenschap dat opvat, d. w. z. het determinisme, zonder
moeite uit het ongerijmde bewijzen. Want stellen wij, dat
een groep lichamen A, B onder bepaalde omstandigheden
0, P, Q een verandering V onderging, en dat een groep
van daarmede volmaakt gelijke lichamen onder volmaakt gelijke omstandigheden een verandering V' onderging, dan
onderstellen wij, dat de werking der lichamen op elkander
gewijzigd is zonder oorzaak. Immers die lichamen worden
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ondersteld volkomen gelijk te zijn, en evenzoo alle omstandigheden, die invloed kunnen hebben.
Dit argument is inderdaad klemmend voor ieder, die de
praemissen aanvaardt. Maar is het aannemen van die praemissen onvermijdelijk ?
Het schijnt mij niet verstandig, te tornen aan de algemeene geldigheid der logische denkwetten, zooals de mystieken en, onder de Duitsche philosophen, HEGEL doen.
Maar hoe staat het met de algemeenheid van het beginsel :
elke verandering moet een oorzaak hebben ? Indien ik aanneem, dat er onveroorzaakte veranderingen zijn, dan wordt
een der praemissen der bovenstaande redeneering weggenomen. Als tot het systeem A, B en omstandigheden 0, P, Q
een wezen behoort, dat spontaan, zonder oorzaak, veranderen
kan, dan ligt er niets tegenstrijdigs in, dat in dit systeem
te I uur 29 m. geen beweging verschijnt, en te I u. 3o m.
wèl, omdat men van zulk een systeem niet zeggen kan, dat
het in den tusschentijd onveranderd bleef.
Bij vele veranderingen in de natuur is nu één der wezens,
die tot die verandering het hunne bijbrengen, een mensch, in
wien wij, uitgaande van de waarneming van onszelven, constateeren tweeërlei levens : een physisch, dat door geschikte
demonstratie zinnelijk waarneembaar kan gemaakt worden, en
een psychisch, dat daarvoor ten eenenmale ongeschikt is, en
zekere eigenaardigheden vertoont, die wij nergens bij de
doode lichamen vinden.
Wij vinden onze ziel steeds strevend naar doeleinden en
dus altijd behept met zekeren graad van onvoldaanheid.
Wij vinden haar altijd bezig met het zoeken van middelen,
om die doeleinden te verwezenlijken, altijd fantaseerend over
mogelijke handelingen, en, als het noodig wordt, kiezend tusschen die mogelijke middelen, en dat wel, voorzoover wij
bemerken, niet gedetermineerd om af den eenen, Of den anderen weg in te slaan.
Zoo doet zich dus de menschenziel aan ons voor als een
spontaan veranderlijk wezen. Is die indruk misschien een illusie, evenals de indruk, dat de zon zich met groote snelheid
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vond in KANT.
Alle philosophen vóór hem hadden geleerd : Het Heelal
bestaat uit een aggregaat van in den grond der zaak onveranderlijke wezens : Platonische ideeën ; Democritische atomen ; formae substantiales der scholastiek ; uitgebreide en
bewuste substanties van DESCARTES. Maar KANT leert : De
dingen zelve moeten geheel anders zijn dan onze wetenschappen die zich voorstellen. Terwijl nu KANT zooveel mogelijk
bij dat negatieve resultaat tracht te blijven, denken de latere
Duitsche idealisten zich de wereld naar de analogie van den
onmiddellijken indruk, dien de menschenziel maakt : „Niets is
dood, alles levend". De dichters, die een hartgrondigen afkeer 1) hebben van de vroegere philosophic, aanvaarden de
nieuwe met geestdrift. Bepaaldelijk legt de romantische school
(SCHLEGEL, NOVALIS, TIECK) zich er op toe, haar te propageeren. Er ontstaat een samenwerking tusschen philosophic
en poëzie, zooals in den geest van PLATO bestond. Het slotwoord
van den Timaeus 2) wordt het devies van de philosophen en
dichters. Zeer dikwijls is hun enthousiasme van dien aard, dat
de kalme waarneming van later dagen zich tot hen verhoudt
als de Joden tot de apostels op het Pinksterfeest, en van hen
zegt : „Zij zijn vol zoeten wijns !" Inderdaad, de lezer, die
de hedendaagsche natuurwetenschap goed bestudeerd heeft en
haar uitgangspunten als palen boven water beschouwt, neemt
aan, dat spontanëiteit (verandering uit zich zelf, niet door veranderde omstandigheden) onbestaanbaar is, en houdt dus de
1)Zie GOETHE over het Syst?me de la Nature in Wahrheit und Dichtung
Zes Buch.
2) „Deze wereld (kosmos), sterflijke en onsterflijke wezens ontvangen heb„bende en (aldus) gevuld, is aldus geworden een levend zichtbaar wezen, zicht„bare dingen omvattend; een god, zichtbaar beeld van den gedachten god, zeer
„groot, zeer goed, zeer schoon, zeer volmaakt, ééniggeboren."

leer, bijv. van FICHTE, die van het tegengestelde als van een
axioma uitgaat, voor iets dergelijks als een bakersprookje.
In het voorgaande (Hoofdstuk I) is echter een resultaat verkregen, dat ons moet doen denken, dat deze poging niet zoo
totaal ongerijmd is. Het bleek ons namelijk onmogelijk voor
het begrip van substantie, het onveranderlijke, blijvende te
midden van de veranderingen — den „ruhenden Pol in der
Erscheinungen Flucht" — een voldoende verklaring te vinden.
Noch de Platonische opvatting ; noch de Aristotelische ; noch
de Cartesiaansche, bleek ons een duidelijk begrip te geven.
Wij zagen, hoe BERKELEY er toe kwam, op zeer plausibele
gronden het bestaan van materieele substanties te ontkennen ;
hoe HUME op al even aannemelijke gronden ook de ziel
den weg der lichamen deed gaan.
Elke poging dus om nauwkeurig te bepalen, wat dit constante wel zijn zou, is gestuit op onoverkomelijke bezwaren.
Bij SPENCER heet het kortweg : The unknowable (Agnosticisme). Zou men het dan niet eens kunnen beproeven, terug
te keeren tot den ouden HERACLITUS met zijn ?CávrcC 0i, en
te zeggen : Het substantiebegrip is een voorstelling, die in
haar tijd van waarde geweest is, en die nog van waarde is voor
iemand, die zich de werkelijkheid met bepaalde doeleinden wil
voorstellen, maar die onmogelijk kan opgenomen worden in
ons eindresultaat ? Moeten wij niet zeggen : De kern der
wereld, de eigenlijke werkelijkheid van het Heelal, is niet het
een of ander, dat onveranderlijk bestaat, zooals de wereldschepper volgens de godsdiensten, of de atomen der materialisten,
beide als substanties gedacht ; de eigenlijke werkelijkheid is
integendeel iets dergelijks, als de mensch op kleine schaal in
zijn eigen bewustzijn vindt, een voortdurend handelen, bestaande uit streven naar doeleinden ; onvoldaanheid, blijkende
uit dat streven; zoeken naar middelen ; kiezen onder de verschillende wegen, die tot het beoogde doel kunnen leiden ?
De Duitsche philosophie na KANT beantwoordt die vraag
bevestigend. Zij werkt het woord uit van haar grooten geestverwant GOETHE, die, als hij het begin van het Johannesevangelie vertalen zal, ten slotte leest: „Im Anfaug war die

That !" In hoeverre die poging geslaagd is, zou alleen door
haar uitwerking in bijzonderheden kunnen blijken, een uitwerking die ons echter hier veel te ver van ons eigenlijk
onderwerp zou afvoeren. Immers, ik stipte de opvatting dier
na-Kantiaansche philosophen slechts aan, omdat het mij voorkomt, dat als hun zienswijze juist is, het determinisme op
psychisch gebied verworpen moet worden.

20. DE ZUIVER LOGISCHE CAUSALITEITSTHEORIE.
Volgens de aanhangers der zuiver logische causaliteitstheorie echter, is deze beschouwingswijze een model van slechte
philosophic : het zoeken van een antwoord op een verkeerd
gestelde vraag. Immers het causaliteitsbeginsel vloeit naar
hun idee voort uit twee waarheden, waaraan niemand twijfelt : het logisch beginsel der identiteit en het bestaan van
veranderingen. Zoo doet b.v. Prof. HEYMANS in zijn Schets

van een kritische Geschiedenis van het Causaliteitsbegrij.
De vraag is nu, of hun argumentatie voldoende is. Zij
geven gewoonlijk het principium identitatis in den vorm eener
formule : A = A, en leggen die formule niet uit, zooals zij
m. i. uitgelegd moet worden : Alles wat wij denken, moet
gedacht worden, te zijn, wat het is ; maar aldus : Elk ding
is aan zichzelf gelijk. Nu kan de mensch zich allerlei denken,
en onder die gedachte zaken vallen vooral twee rubrieken
als zeer verschillend in het oog : de constante (liever tijdelooze) betrekkingen, zooals 3 + 2 = 5 ; noot g ligt tusschen
noot f en noot a; en de veranderlijke dingen, waaronder sommige aanhoudend veranderende, zooals een stroomende rivier;
een onweder ; een menschelijk zieleleven. Nu schrijft de formuleering der logische denkwet, zooals ik die gaf, voor, dat
wij alles, wat wij denken, denken, zooals het is, d. w. z. de
constante betrekkingen als constant, maar andere gedachte
zaken, zooals de rivier enz. als aanhoudend veranderend; zou
ik de laatste denken als steeds blijvend, wat zij op een gegeven

oogenblik waren, dan denk ik ze niet, zooals zij inderdaad zijn.
Uitgaande van die bedenkelijke opvatting van het principium identitatis zeggen nu de logische radicalen, (d. w, z. zij,
die zich door niets laten weerhouden bij het toepassen der
stelling, dat alles wat is, logisch moet zijn) : Elk ding is aan
zichzelf gelijk, blijft dus ten eeuwigen dage aan zichzelf gelijk.
Die overtuiging doet hen in de waargenomen veranderingen
onbegrijpelijke raadsels zien. Die veranderingen worden geacht
te gebeuren aan een ding, aan een substantie. Maar hoe kan
nu A, eeuwig aan zichzelf gelijk blijvende, B worden; ijs, water;
koud water, warm water ? Dat moet een bedriegelijke schijn
zijn; de verandering zou, als zij werkelijk bestond, de vleesch
geworden tegenstrijdigheid zijn ; daarom kan zij niet werkelijk
bestaan. Zó6 de vader der logica, de Eleaat PARMENIDES,
zóó in de I9e eeuw HERBART.
Wie in deze opvatting deelt, en dus de werkelijkheid houdt
voor een volstrekt onveranderlijk wezen, is van het causaliteitsvraagstuk verlost. Als elke verandering maar een valsche
schijn is, dan heeft het geen zin, te vragen, wat het verband
is tusschen die niet bestaande veranderingen en datgene, wat hun
grond zal uitmaken. Naar een verklaring van niet bestaande
zaken pleegt men niet te zoeken. Als men een astronoom
vraagt, een verklaring te geven van het bestaan van zilvermijnen op de planeet Mars, dan zal hij eerst willen weten :
zijn er inderdaad zilvermijnen op Mars ? Zoo is er ook alleen
reden om van oorzaken te spreken voor een wereldbeschouwing, die het bestaan van veranderingen aanneemt.
Nu hebben de voorstanders der logische causaliteitstheorie
groote sympathie voor deze logische radicalen; ook zij meenen uit logische wetten ontzaglijk veel te kunnen afleiden.
Maar zij zijn in den regel niet zoo radicaal om het bestaan
van veranderingen te ontkennen.
Zij maken dus wel een eerbiedige buiging voor den ouden
PARMENIDES, maar meenen toch, dat hij met zijn toepassingder logica op een dwaalspoor komt. Hun toepassing der logische denkwetten komt neer op de volgende beschouwing.
A — A, een ding is aan zich zelf gelijk, geldt van de s7tbstan-
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ties; die blijven ten eeuwigen dage, wat zij waren, en daarmede is aan den eisch der logica voldaan. Maar A kan, zelf
onveranderd blijvende, in een andere relatie komen tot de substantie B, die zelve ook onveranderd blijft. Zien wij nu een
sneeuwmassa smelten en water worden, dan kan noch die
sneeuwmassa, noch dat water, een substantie zijn. Zal de
logica gehandhaafd worden, dan moet men in de sneeuwmassa één of meer substanties denken, die bij de smelting
onveranderd blijven. Die smelting kan niet verklaard worden
uit de substantie A, die immers geheel onveranderd moet
blijven. Zij is alleen mogelijk door een invloed van buiten,
bijv. een stroom kokend water, dien men over de sneeuw uitgiet. Ook dat kokend water is geen substantie, want het
koelt af, is in 't algemeen veranderlijk. De substantie of substanties daarin (B) moeten even onveranderlijk gedacht worden als de substanties A. Zoo schijnt men niet verder te
komen. A kan geen verandering bewerken en B kan het
ook niet, samen kunnen zij het evenmin. Toch is er een
uitweg gevonden. Als A en B ieder voor zich onveranderlijk blijven, maar hun onderlinge betrekking verandert, dan
blijft het logisch axioma over de substanties gehandhaafd,
en kan de eene wijziging in hun onderlinge betrekking
andere na zich sleepen, oorzaak zijn van een reeks gevolgen. Veranderingen bestaan dan, maar zij raken nooit de substanties, zij treffen alleen hun onderlinge betrekkingen.
RIEMANN heeft dit aldus uitgedrukt : „Nadat het begrip
van op zichzelf bestaande dingen (d.w.z. van substanties)
gevormd is, ontstaat bij het nadenken over de verandering, die
in strijd is met het begrip van 't op zich zelf bestaande ding,
de taak om dit proefhoudend gebleken begrip zooveel mogelijk (d.w.z. in beginsel algemeen) te handhaven. Ten aanzien der
verandering wordt aldus geredeneerd : Het ding zou blijven,
wat het is, als er niets anders bij kwam. Hierin ligt de beweegreden om bij elke verandering naar een oorzaak te zoeken."
Slechts bij RIEMANN vindt men deze redeneering zoo kort
en toch zoo precies, dat ik haar woordelijk kan citeeren.
Maar in meer verwaterden vorm is diezelfde redeneering
GESCHIEDENIS
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voor een verklaring van het eerste ontstaan van het causaliteitsbegrip, schijnt zij mij te lijden aan een dergelijke
overschatting van den natuurmensch, als waaraan LINNAEUS
zich schuldig maakte met zijn Homo sapiens. De primitieve
mensch vermoeit zich niet met zoo afgetrokken redeneeringen,
en als hij dus besef heeft van oorzaak en werking, moet hij
daaraan op een andere wijze komen.
De redeneering van RIEMANN is eerst opgekomen in den
geest van philosophen en natuuronderzoekers, die, zich streng
houdende aan het substantiebegrip, moeite kregen met den
samenhang tusschen de onveranderlijke substantie en haar
wisselende eigenschappen. De door hen gevonden oplossing :
De substanties zijn constant, maar hun relaties wisselen, is
overoud en in bepaalden vorm reeds bij PLATO te vinden.
Maar bruikbaar is die oplossing eerst geworden sinds zij veel
nader gepreciseerd werd. En dat is geschied in de mechanische wereldbeschouwing.
Laat ons aannemen — heeft men gedacht -- dat het in de
geheele wereld overal toegaat als in machines (Li j uval) d. w. z.
dat er niets anders plaats heeft dan beweging van stoffelijke lichamen, die elkander hun beweging mededeelen. Laat
ons als de substanties in de wereld niet die vage Ideeën
van PLATO stellen of die niet minder vage Essentiae rerum
van ARISTOTELES, maar atomen, lichaampjes zooals wij die
zien en tasten kunnen, zoo iets als knikkers of dobbelsteenen, alleen maar veel te klein om ze te kunnen waarnemen. Laat nu die atomen volstrekt onveranderlijk zijn, of
althans bij de voorkomende verschijnselen niet veranderd
worden. En laat ons beproeven, of wij de stoffelijke wereld
niet veel beter begrijpen, als wij die mechanische natuurbeschouwing tot uitgangspunt nemen, en ons bij elk natuurverschijnsel eenvoudig vragen : Welke beweging van welke
deeltjes heeft daarbij plaats ?
De ondervinding heeft sinds ruim 200 1) jaren duidelijk geleerd,
1 ) De algemeene toepassing der mechanische natuurbeschouwing heeft ingang
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dat deze mechanische natuurbeschouwing een onwaardeerbaar
middel is tot verbetering en vermeerdering van onze natuurkennis. Eerst werd er beproefd geluid en licht als bewegingen
op te vatten, en daarover een theorie te ontwerpen, d. w. z.
precies aan te geven de beweegbare deeltjes en den aard
hunner bewegingen, die volgens de fantasie van den ontwerper
de verschijnselen zullen voortbrengen, die wij geluid en licht
normen. Zulk een theorie van het licht, ontworpen door natuurkundigen als NEWTON en HUYGHENS, stelt hen in staat te
beredeneeren welke lichtverschijnselen onder bepaalde omstandigheden waarneembaar moeten worden als de theorie juist is.
Leert het experiment, dat dit inderdaad het geval is, dan
wordt de theorie daardoor gesteund ; levert het experiment
een ontwijfelbaar resultaat, dat met de theorie in strijd is,
dan moet de theorie zoo gewijzigd worden, dat zij ook dit
experiment verklaart.
Tot dusverre is men nu bij de leer van het licht en van
't geluid er in geslaagd door betrekkelijk kleine wijzigingen
van de oorspronkelijke theorie, met behoud van haar mechanisch karakter, nagenoeg alle resultaten van waarneming en
proefneming te verklaren. Diezelfde ervaring verkreeg men
in de leer der warmte, der electriciteit, der scheikundige
verschijnselen. Vandaar de vrijmoedigheid om ook in de
physiologie, zooals trouwens reeds DESCARTES gedaan had,
de mechanische natuurbeschouwing toe te passen.
Bij die mechanische natuurbeschouwing kan men nu precies zeggen, wat de onveranderlijke substanties zijn en wat
de veranderlijke betrekkingen. Substanties zijn de atomen
van de weegbare stoffen en den aether, betrekkingen zijn de
plaats en de bewegingstoestand (richting en snelheid). Bij
deze opvatting is niet alleen het volgend verschijnsel noodwendig gevolg van het voorgaande, maar is het daaruit ook
door een redeneering af te leiden, waarbij dan de theorie
over die soort van verschijnselen en de gegeven aanvangsgevonden, vooral door den invloed van DESCARTES (1596-1650), HOBBES

(1588-1679) en GASSENDI (1592-1655).
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toestand als praemissen worden aangenomen. En voorts komt
men bij deze mechanische natuurbeschouwing nog tot een
nieuwe betrekking tusschen oorzaak en gevolg ; beide zijn
gelijksoortig en aequivalent. Immers in de theorie worden
de relaties van een substantie A gegeven door een vergelijking, waarin zij afhankelijk gesteld worden van de relaties
van andere substanties B, C, D. Worden die laatstgenoemde gewijzigd, dan ook de eerste. Maar daar de onderlinge
betrekking tusschen plaats en bewegingstoestand van A, en
de overeenkomstige relaties van B, C, D altijd door een
vergelijking worden uitgedrukt, zoo moet de wijziging in A
aequivalent zijn aan de wijzigingen van B, C, D, waarvan
zij afhangt.
Maar wij kunnen dit punt, als van te natuurkundigen aard,
hier niet bespreken. Zeker is het, dat er geen denken aan is,
dat de natuurwetenschap zonder zeer dringende redenen de
mechanische natuurbeschouwing zal verlaten, wier invoering
g evolgd werd door zoo sterken vooruitgang. Is dit een voldoende reden om die mechanische natuurbeschouwing om te
zetten in een mechanische wereld beschouwing, en te verklaren : Er bestaat niets anders ter wereld dan atomen en hun
beweging ? Zoo doet het materialisme, sinds het midden der vorige eeuw gepopulariseerd door schrijvers als MOLESCHOTT en
BuCHNER, maar niet door één van de groote ontdekkers van
die eeuw aanvaard. Dezen zijn zeer ijverig in het toepassen
der mechanische natuurbeschouwing, maar tevens beslist antimaterialisten. De reden voor deze beperking van de mechanische beschouwing tot de stoffelijke natuur ligt voor de hand.
Het materialisme is doodelijk verlegen met wat het gewoonlijk de „psyche" noemt, en gaarne voor een hersenschim zou
verklaren. Immers hier heeft men te maken met werkelijke
veranderingen : gewaarwordingen, aandoeningen, denkbeelden
van allerlei aard, die zich zeker aan ons gansch anders voordoen dan bewegende stofdeelen. Weinig materialisten zijn zoo
consequent als HOBBES, die alle psychische toestanden voor
„phantasms" (illusies) verklaart. De meesten erkennen die
psychische toestanden als werkelijk bestaande, als iets anders
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dan de zich bewegende substantie, als een soort van schaduw
of afschijnsel, dat de werkelijkheid begeleidt. Maar dan is
stof en beweging niet het eenige wat bestaat. En bij de aanvaarding van HOBBES ' opvatting blijft de vraag : voor wie,
voor welke wezens bestaan die illusies ? Voor de atomen of
hun relaties ? Als deze illusies kunnen hebben, dan zijn zij
heel anders dan de mechanische natuurbeschouwing ze schetst.
Geen physicus zou op de werking van een aether- of ijzerdeeltje kunnen rekenen, dat door „illusies" van 't rechte spoor
werd gebracht.
Gaat men uit van de vroeger besproken onmogelijkheid,
het bestaan onzer gewaarwordingen te ontkennen, dan is er
ook alle reden om vast te houden aan het werkelijk bestaan
van den stroom van gewaarwordingen, die ons psychisch
leven uitmaakt. En neemt men aan, dat wij werkelijk leven,
en niet maar ons verbeelden te leven, dan moet de mechanische wereldbeschouwing verworpen worden, 't zij als geheel
onjuist, 't zij als onvolledig, 't zij als alleen toepasselijk op
zeker gebied, niet op het geheel der verschijnselen die zich
aan den geest voordoen.
Er moet gezocht worden naar een vollediger philosophie,
die niet genoodzaakt is, al datgene voor illusie te verklaren,
wat den mensch het meest belang inboezemt, n.l. het menschelijk zieleleven in zijn verschillende uitingen.
Het is er echter nog ver vandaan, dat dit algemeen ingezien zou worden. In de Middeleeuwen heette de philosophie
ancilla theologiae ; thans is de philosophie bij de helft harer
beoefenaars de eerbiedige dienstmaagd der natuurwetenschap.
De logische causaliteitstheorie is m. i. daarvan een sprekend
voorbeeld. Want zij berust op de onderstelling, dat de manier
van beschouwen der hedendaagsche natuurwetenschap bij
elk onderwerp de juiste is, en ontleent haar voorstelling van
causaal verband en causaliteitsbeginsel aan de axioma's, die de
natuurwetenschap voor haar speciaal doel gebruikt.
Haar voorstanders zijn daarbij „plus royaliste que le roi" ;
zij kennen aan de natuurwetenschappelijke beschouwingen
grooter waarde toe dan de groote natuurvorschers zelf doen,
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die de moeite genomen hebben hun wijsgeerige overtuiging
te schetsen. Die philosophische natuuronderzoekers aanvaarden de mechanische natuurbeschouwing, omdat die gebleken
is zulk een uitstekend middel tot onderzoek te zijn, maar zij
verwerpen de mechanische wereldbeschouwing (het materiaalisme) als een totaal onvoldoende poging tot bevredigende
verklaring van 't geheel der verschijnselen.
Dat zij dit doen, is toe te schrijven aan den invloed van
KANT.

TWEEDE BOEK.
DE PHILOSOPHIE DER GRIEKEN.

HOOFDSTUK I.
Het ontstaan der wijsbegeerte bij de Grieken.
§ 2I. AUTOCHTHONE VORMING DER GRIEKSCHE
PHILOSOPHIE.

Gedurende zeer langen tijd werd algemeen aangenomen,
dat de philosophie in Griekenland geen inheemsche plant is.
Reeds in den laatsten tijd van de Grieksche philosophie ontstond de meening, dat de oudste philosophen hun wijsheid
aan Oostersche volken : Egyptenaren, Joden, Perzen, Indiërs
zouden ontleend hebben. De Neoplatonici, de toonaangevers
in dien lateren tijd, waren zelf Egyptenaren, zooals PLOTINUS,
of Aziaten, zooals PORPHYRIUS en JAMBLICHUS. De Christelijke
schrijvers, veel meer ingenomen met de Oostersche godsdiensten dan met de Grieksche philosophic, namen die bewering
over. Zoo heet PLATO bij CLEMENS : ó i `E cxlwv cpt t6aocpos,
Movóis uzTo4cov, en wordt hij verondersteld al zijn wijsheid
aan de profeten ontleend te hebben ; aan SENECA wordt een
vriendschappelijke correspondentie met den apostel PAULUS
toegeschreven tijdens diens gevangenschap te Rome. Deze
traditie bleef algemeen heerschen in de Middeleeuwen en ook
na de reformatie ; maar zij is niet bestand geweest tegen het
nauwkeuriger onderzoek van het Oosten in de vorige eeuw.
Van Egyptische philosophic heeft men geen duidelijke sporen
aangetroffen, terwijl de werkelijk bestaande Chineesche en
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Indische moeilijk tot de Grieken kon doordringen wegens
gebrek aan handelsverkeer en tolken. Neemt men daarbij
in aanmerking, dat de oudere schrijvers alleen weten van wiskundige en astronomische kennis uit Egypte afkomstig, niet
van philosophie uit die streken, dan is de traditie volkomen
ongeloofwaardig. Dat PLATO, van wien men ook zegt, dat
hij veel uit Egypte ontleende, zich niet herinnerde veel van
de Egyptenaren geleerd te hebben, blijkt uit een plaats in de
Republiek, IV 435 E., waar hij de zucht om geld te maken,
als de karakteristieke eigenschap der Egyptenaren en Phoeniciërs beschrijft, en daarentegen aan de Hellenen liefde voor
de wetenschap toekent.
Twee schrijvers evenwel zijn nog in onze dagen voor de
vroegere beschouwing opgekomen. AUG. GLADISCH heeft in
verschillende werken, (1844--1866) getracht aan te toonen,
dat zich de wereldbeschouwing van vijf der belangrijkste
Oostersche volken in vijf oude Grieksche philosophische stelsels vertoont, en dat die philosophieën door bemiddeling van
den Griekschen godsdienst uit het Oosten stammen.
Zoo zou men in PYTHAGORAS de Chineesche ; in de ELEATEN
de Indische ; in HERACLITUS de Perzische ; in EMPEDOCLES
de Egyptische ; en in ANAXAGORAS de Israëlitische wereldbeschouwing terugvinden.
De overeenstemming, door hem, naar hij meende, in 't licht
gesteld, is allesbehalve volledig. Bovendien is de meening onwaarschijnlijk, dat de vijf uitheemsche godsdiensten, na gezamenlijk den Griekschen gewijzigd te hebben, ieder in hun
eigen vorm in een wijsgeerig stelsel zouden opgetreden zijn.
Evenmin is aan te nemen, dat één hoofddenkbeeld, „dat
niets ontstaat uit niets", waaruit zich zoowel de wijsbegeerte
van PARMENIDES, als die van EMPEDOCLES en van ANAXAGORAS laat verklaren, bij den een uit Indië, bij den ander
uit Egypte, bij den derde uit Palaestina afkomstig zou zijn.
ED. ROTH (Geschichte unsrer abendldndischen Philosophie,
Mannheim 1858.) daarentegen leidt de geheele oude philosophie uit Egyptische theologie af, waarbij zich in DEMOCRITUS en PLATO Perzische denkbeelden kwamen voegen. Onze

kennis van het Oosten is zeker te gebrekkig om een eindoordeel uit te spreken, maar wat er van bekend is, pleit niet
voor de meening van RëTH, noch voor die van GLADISCH.
Dat zich bij de Grieken een veel meer ontwikkelde philosophie vormde, is behalve aan hun voortreffelijken aanleg,
die zich ook op 't gebied der kunst en praktijk zoo schitterend toonde, vooral toe te schrijven aan de afwezigheid van
priesterheerschappij en dogmatiek ; ieder offert en bidt voor
zich zelf, en schoon zich later bijzondere priesterfamiliën
vormden, bij wie de uitoefening van een bepaalden cultus
erfelijk was, verkregen toch de priesters nooit den invloed,
dien zij in het Oosten hadden. Elke plaats had haar plaatselijke mythen aangaande de goden en helden, die daar vereerd werden ; eerst door de dichters werden die mythen tot
een soort van gemeenschappelijken godsdienst of liever tot een
mythologie verzameld. Elke staat eischte van den burger
eerbied voor, en deelneming aan de godsdienstige ceremoniën,
maar de Griek was niet gehouden aan het geloof van bepaalde
leerstukken ; vervolgingen wegens ongodsdienstigheid waren
tamelijk zelden, en schijnen vooral toegepast te zijn op leeringen, waarvan men vreesde, dat zij den eerbied voor den
cultus zouden ondermijnen. Daarenboven liet de talrijkheid
der mythen ieder tot op zekere hoogte de keuze, hoe hij
zich het ontstaan der dingen wilde voorstellen, en moest zij
juist daardoor tot eigen nadenken opwekken ; de heerschappij
van één enkelen godsdienst daarentegen moet den prikkel
tot eigen nadenken verstompen, doordat van de jeugd af
den kinderen bepaalde leerstukken ingeprent worden, en de
minste twijfel daaraan als een gruwelijk feit wordt voorgesteld.
Met de oude traditie, dat de Grieken hun wijsheid uit het
Oosten zouden ontleend hebben, gaat een andere gepaard,
dat zij ze uit de mysteriën zouden geput hebben. Die mysteriën zijn godsdienstige plechtigheden, waartoe men eerst na
zekere voorbereiding werd toegelaten, en ten aanzien van
welke men geheimhouding beloofde. De meest bekende waren
die van DEMETER en KORA te Eleusis bij Athene ; maar de
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geheel Griekenland heen gevierd. Nu schijnen echter de
lou ílóyoc, die men daar kon vernemen, niets anders dan verhalen over den oorsprong van de ceremoniën en van de
daarbij vereerde goden geweest te zijn ; van leerstukken van
philosophischen aard, die daarbij verkondigd werden, is ons,
op één uitzondering na, uit den klassieken tijd niets bekend.
Die eene uitzondering betreft de Orphische leer omtrent
de ziel en de zielsverhuizing. ONOMACRITUS, die onder PisiSTRATUS de Homerische gedichten verzamelde, heeft ook
andere gedichten af verzameld, af zelf vervaardigd, die hij
toeschreef aan Orpheus, den mythischen stichter van den
Thracischen Bacchusdienst. Uit die Orphische gedichten, samenhangende met de mysteriën van den cultus, schijnt de
leer der zielsverhuizing bekend te zijn geworden aan PYTHAGORAS ; PHILOLAUS beroept zich voor die leer op de oude
OHA 6/0/ ; HERACLITUS gelooft aan de onsterfelijkheid en beschouwt, evenals de Pythagoreërs, het lichaam als een kerker
van de ziel ; ook PLATO verkondigt die leer en leidt haar op
verschillende plaatsen af uit de Orphische mysteriën.
Misschien hebben de stichters dier mysteriën die leer uit
Egypte verkregen, zooals HERODOTUS II, 123, mogelijk echter
alleen op het getuigenis der Egyptische priesters zelf, beweert.
Maar zeker is dit niet ; en eerst bij PLATO wordt, zooals wij
zullen zien, de leer der zielsverhuizing een belangrijk bestanddeel van het wijsgeerig stelsel.
Voor een goed begrip der oudste Grieksche philosophen
is dus een bespreking van niet-Grieksche invloeden geheel
overbodig. Daarentegen is het voor een juiste waardeering
dier mannen hoogst noodzakelijk, een helder beeld te geven
van de algemeen gangbare meeningen te midden waarvan zij
opgroeiden.
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S 22. HET ANIMISME.
De beschouwingen over den mensch, die in de oudste tijden
in Griekenland algemeen aangenomen werden, zijn dezelfde,
die nog thans door alle minder beschaafde volken worden
gedeeld, en die door TYLOR met den naam „animisme" werden
bestempeld. De mensch is volgens die theorie een vereeniging
van het stoffelijke lichaam, dat zichtbaar en tastbaar is, met
een eveneens stoffelijke ziel, die wegens haar ijlheid alleen
onder sommige omstandigheden gezien, maar nooit getast
kan worden. Geheel in strijd met de opvatting, die onder ons
door het Christendom heerschend is geworden, wordt aan het
lichaam verreweg de grootste waarde toegekend. Het lichaam
is de mensch zelf, terwijl de ziel daarvan slechts een zwakke
afschaduwing is. Wij kunnen op vele plaatsen bij HOMERUS
de bewijzen voor die opvatting vinden. Ik wil er slechts twee
aanhalen. In de Odyssee, boek XI, wordt de reis van ODYSSEUS naar den Hades beschreven, waar hij ACHILLES ontmoet, die daar als koning over de schimmen heerscht. Deze
laat zich aldus over zijn koningschap uit : „Spreek mij geen
troostwoord over den dood. Want liever wilde ik in 't veld
als daglooner werken in dienst van een arm man, zonder zelf
iets te bezitten, dan hier te heerschen in het rijk der schimmen".
Nog sterker spreekt die opvatting zich uit in de eerste
regels van de Ilias, waar van den toorn van ACHILLES gezegd
wordt : „(Hij) zond veel schimmen van heiden naar den Hades ;
deze zelf echter werden een prooi der gieren en honden".
Die schim of ziel wordt gedacht den vorm en de grootte
van het lichaam te hebben, dat zij bij den laatsten ademtocht verlaat. Tijdens het leven wordt zij in den regel niet
afzonderlijk opgemerkt ; maar zij kan zich, gescheiden van
het lichaam, vertoonen, bijv. als zijn schaduw of als zijn beeld
in spiegelende oppervlakten. Zeer dikwijls verlaat zij gedurende den slaap het lichaam, waarbij zij behoort, en verschijnt
aan andere personen in den vorm van een droombeeld.
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gaf een voldoende verklaring van vele verschijnselen in het
oog van volken, wier gedachten zich nog niet ver uitstrekten.
Vooreerst van de vorming van schaduwen ; de schaduw is de
ziel, die zich tijdelijk naast het lichaam uitstrekt. Vandaar het
geloof, dat de schaduw, evenals de ziel, tijdelijk het lichaam
kan verlaten ; zoo deelt VIGNOLI een bericht van TANNER
mede, die tijdens zijn gevangenschap bij de Noord-Amerikaansche Indianen een patiënt hoorde berispen, omdat hij zich
aan de lucht had blootgesteld, terwijl zijn schaduw zich toch
nog niet geheel aan zijn lichaam vastgehecht had.
In de tweede plaats verklaart het animisme voor de gedachten van den wilde op voldoende wijze de vorming van
beelden in het glinsterend watervlak en in spiegels. Die voorwerpen hebben het vermogen de ziel uit het lichaam te lokken. Vandaar de bijgeloovige vrees voor de photographie ;
men is bezorgd, dat de duizendkunstenaar de ziel van den
geportretteerde met zich mede zal voeren.
In de derde plaats noem ik de echo ; de ziel wordt geacht
te antwoorden op het geluid, dat het lichaam maakt. In de
vierde plaats de bewusteloosheid bij bloedverlies en andere
lichaamsaandoeningen --- de ziel heeft tijdelijk het lichaam
verlaten. Ten vijfde de droomgezichten, waarbij de slapende
zich in verre streken verplaatst vindt ; zijn ziel scheidt zich
van het lichaam en onderneemt verre tochten. Ten zesde de
droomgezichten, waarbij het beeld van bekende personen aan
het bed van den slapende verschijnt ; thans blijft zijn eigen
ziel in het lichaam, maar het is de ziel van den vriend of
vijand, die uit haar lichaam geslopen is om belangrijke mededeelingen te doen. Vandaar de algemeenheid van het geloof
aan voorzeggende droomen door de geheele Oudheid heen.
Deze theorie is zeer algemeen verbreid ; zij kwam voor bij
onze voorouders, de oude Aryërs, en tegenwoordig wordt zij
nog door de meeste onbeschaafde volken gehuldigd, als : roodhuiden, kaffers, negers, bewoners der Zuidzee-eilanden enz.
Op de zeden dier volken heeft het animisme grooten invloed ;
vele van hun gewoonten en overtuigingen vloeien er uit voort.
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Zoo hun gebruiken bij begrafenissen, hun doodenvereering,
hun geloof aan zielsverhuizing, bezetenheid en magie. 1) Veel
daarvan treffen wij ook bij de Grieken aan. Zoo het hechten
van hooge waarde aan een behoorlijke begrafenis, dat niet
alleen uit tal van plaatsen bij HOMERUS en PINDARUS blijkt,
maar ook nog veel later aanleiding gaf tot het proces der
tien Atheensche admiralen, die, ofschoon zij den zeeslag
gewonnen hadden, ter dood veroordeeld werden, omdat zij de
lijken der gesneuvelden niet de hen toekomende begrafenis
hadden verschaft. Zoo ook het toekennen van groote beteekenis aan onwillekeurige bewegingen als niezen, gapen enz.,
omdat men daarin de uiting ziet van een vreemden geest, die
tijdelijk in het lichaam huist. Door XENOPHON en zijn tochtgenooten wordt er bijv. hooge waarde aan gehecht, dat juist
iemand niest op het oogenblik, dat XENOPHON op het hachelijkste punt van den tocht den soldaten moed gaat inspreken.
(Anabasis, III, 2.)
De animistische beschouwing wordt nu van den mensch
overgedragen op de heele natuur. Alle natuurvoorwerpen
worden gedacht zielen, d.w.z. ijle, maar toch ook stoffelijke
dubbelgangers te bezitten. Een dergelijke beschouwing, al
wordt zij meer verklaarbaar, wanneer wij bedenken, dat ook
die voorwerpen schaduwen vertoonen en ons in den droom
kunnen verschijnen, komt ons vreemd voor, omdat wij gewoon
zijn een scherpe scheiding te maken tusschen levende en
levenlooze lichamen. Maar dat is geenszins de opvatting van
onbeschaafde volkeren ; bij deze vindt men algemeen de zoogenaamde mythische natuurbeschouwing, die ik reeds in het
Eerste Boek ter sprake bracht. Bij die natuurbeschouwing
en de wijze waarop zij bij primitieve volkeren ontstaat, dienen wij dus thans een oogenblik stil te staan.
1 ) Een uitvoerige bespreking van dezen invloed van het
men in SPENCER 'S Principles of Sociologie. Part I.

animisme vindt
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5 23. DE ZUCHT TOT NABOOTSING EN DE SYMPATHETISCHE
GEWAARWORDINGEN.
In den mensch, vooral in den jeugdigen, huist de neiging om
alle bewegingen, die hij ziet verrichten, na te doen. Zelfs bij volwassenen is die zucht tot nabootsing, die nabootseerlust, zooals
VONDEL haar noemt, zeer gemakkelijk te bemerken. Men denke
bijv. aan de aanstekelijkheid van het geeuwen en het lachen.
Langen tijd heeft men in een vervelend gezelschap den lust tot
geeuwen bedwongen, hoewel met moeite ; eindelijk geeft er
iemand het eerste voorbeeld van die minder gepaste beweging,
en dadelijk zijn er velen, die zich niet langer kunnen inhouden.
Wanneer men bij het bijwonen van halsbrekende lichaamsoefeningen de oogen van het tooneel af en naar de toeschouwers toewendt, zal men er gewoonlijk eenigen vinden, die
met open mond en ingespannen aandacht de bewegingen der
kunstenaars volgende, de zucht tot nabootsing niet hebben
kunnen bedwingen. Zij strekken den hals of zij buigen den
arm, evenals de kunstenaar doet, op wiens verrichtingen hun
aandacht gevestigd is.
Ook als de nabootseerlust niet zoo sterk is, dat zij tot werkelijke navolging drijft, laat zich haar invloed duidelijk bemerken. HEINE verhaalt in zijn boek de l'A llernagne, dat SCHILLER doodelijk vermoeid werd door de gesprekken met Madame
DE STAEL, en wel, omdat de levendige Francaise geen oogenblik in rust bleef en bepaaldelijk de gewoonte had met de
duimen te draaien. Zenuwachtige menschen, als SCHILLER,
voelen onder zulke omstandigheden de neiging om dezelfde
beweging te maken ; het bedwingen van die neiging kost
pijnlijke inspanning en vandaar de groote vermoeidheid. Ons
allen gaat het als SCHILLER, den een meer, den ander minder, naarmate de zucht tot nabootsing meer of minder ontwikkeld is. Wij kunnen niet nalaten, ons gelaat min of
meer in dezelfde plooien te zetten als de persoon, met
wien wij spreken, en wij voelen daarbij sympathetisch de
gewaarwordingen, waarvan die gelaatsuitdrukking het zicht-
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bare teeken is. Vandaar dat er sommige menschen zijn, wier
opgeruimd en welmeenend gelaat onbetaalbaar is aan een
feestdisch, ook al openen zij zelf den mond uitsluitend om te
eten ; vandaar dat G. ELIOT kan spreken van een gelaat,
door welks aanschouwing men zich beter voelt worden ; vandaar, aan den anderen kant, dat het norsch, streng en onheilspellend gezicht van anderen de vreugde uit hun kring
verbant en de kinderen bang maakt.
Bij jonge kinderen is die zucht tot nabootsing veel meer
in 't oog vallend. Al de spelen, die zij zelf verzinnen, zijn
nabootsing : de moeder, de schoolmeester, de winkelier, en
wie niet al, worden met treffende nauwkeurigheid voorgesteld.
In enkele uren nemen zij, in een nieuwe omgeving verplaatst,
het daar gebruikelijke dialekt over, en wijzigen hun manieren
naar het model, dat zij voor zich hebben. Reeds de zuigeling
voelt aan zijn eigen gezichtje of de persoon, die hem aanziet,
vroolijk of droevig, vriendelijk dan wel knorrig is. Daarom lacht
hij vriendelijk tot den een en barst in tranen uit, als hij een
schreiend gelaat in 't oog krijgt. Dat is de macht van den
nabootseerlust.
Tengevolge van die zucht tot nabootsing blijven de gemoedsbewegingen onzer medemenschen ons niet zoo onbekend, als
zij anders zouden zijn. Elke dier gemoedsbewegingen heeft
haar lichamelijke uitdrukking, elke gaat gepaard met de
samentrekking van zekere spiergroepen en de ontspanning
van andere. Wie zich verwondert, trekt de wenkbrauwen ver
in de hoogte ; wie op een onverwachte zwarigheid stuit, fronst
het voorhoofd door een vertikalen rimpel ; wie met diepe minachting bezield wordt door wat hij ziet of hoort, trekt neusvleugels en mondhoeken op. Bij menschen met sprekende
gelaatstrekken, zooals men ze noemt, zijn die bewegingen
duidelijk, bij anderen minder merkbaar; enkelen zijn er in
geslaagd, hun gelaat tot een masker te maken, dat hun stemming niet meer openbaart, doch verbergt. Wij verstaan de
beteekenis dier gelaatsuitdrukking zeker niet door redeneering,
althans niet door een redeneering, die in woorden kan worden
uitgedrukt. Want ofschoon wij allen in staat zijn verbazing

-- I28 op een gelaat te herkennen, zullen wij moeite hebben, met
eenige nauwkeurigheid te beschrijven door welke uiterlijke
kenteekenen zij zich openbaart. Maar wij voelen onmiddellijk,
dat er een verbaasd mensch voor ons staat ; de beweging
van zijn gelaatspieren prikkelt ons tot nabootsing en met
de beginnende nabootsing der gelaatsuitdrukking heeft de
natuur het voelen van de daarbij behoorende gemoedsbeweging verbonden.

24. DE MYTHISCHE NATUURBESCHOUWING.

Thans zal het duidelijk zijn, waarom de mensch beginnen
moet met overal in de natuur menschelijke aandoeningen en
menschelijke hartstochten te zoeken. Niet slechts de bewegingen der menschen, maar alle bewegingen, die het ziet, wekken
de zucht tot nabootsing bij het kind op. Ziet het een kikvorsch springen, oogenblikkelijk tracht het hem na te doen,
en daar die lichaamsbeweging het teeken is van een vroolijke
gemoedsstemming gaat de kikker voor een vroolijk dier door.
De heftige beweging, die de spin aan haar web meedeelt,
wekt sympathetisch de gewaarwording van nijdige kwaadaardigheid, terwijl de aanschouwing van de kruipende pad
een aandrang doet ontstaan tot bewegingen, die passen voor
den schuldbewusten zondaar, die vol vrees voor ontdekking
heimelijk op zijn doel afgaat. Zoo komen de spin en de pad,
geheel buiten hun schuld, aan de slechte reputatie, die zij
genieten, terwijl de kikvorsch evenzeer buiten zijn toedoen
de reputatie van vroolijkheid, en de ooievaar die van deftigheid verkregen heeft.
Zoo verklaren zich de anders zoo onbegrijpelijke sympathie
en antipathie, die verschillende diersoorten wekken, en tevens
waarom die gewaarwordingen bij den eenen mensch zooveel
levendiger zijn dan bij den anderen. Wie zwak is in de zucht
tot nabootsing zal een pad of een spin of een baviaan met
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dezelfde kalmte aanzien, als elk ander natuurverschijnsel ;
maar wie zeer vatbaar is voor sympathetische gewaarwordingen voelt denzelfden afschuw, waarvan TEN KATE de tolk
is, als hij den aap „een wanklank in het scheppingslied"
noemt.
En evenals met de dierenwereld gaat het met de geheele
natuur. De sympathetische gewaarwording, door de nabootsing gewekt, leidt tot het zoeken van menschelijke gemoedsbewegingen in alle dingen. De branding, die tegen de klippen
slaat, gaat zelve voor woest en onstuimig door, evenals de
rivier, als zij in 't voorjaar de lage landen overstroomt en
in woedende vaart naar zee spoedt ; maar het beekje, dat
langs een zachte helling rustig naar het dal vloeit, heeft zelf
de kalmte, die zijn aanblik doet ontstaan bij den wandelaar,
die zich aan den oever heeft neergevlijd. De stormwind, die
in een klove der bergen buldert, is een woeste geweldenaar,
die niets ontziet ; het zachte avondkoeltje is zelf zoo vredig gestemd, als de mensch, die zich overgeeft aan den indruk, dien
het maakt.
Zijn nu eenmaal sommige natuurvoorwerpen met menschelijke hartstochten bedeeld tengevolge van de bewegingen, die
zij vertoonen, dan wordt dezelfde beschouwingswijze toegepast op andere, die met de eerstgenoemde de een of andere
analogie vertoonen. Het woud wordt een geheimzinnig levend
wezen voor den mensch, die een hart heeft om stemmen te
verstaan. Nu eens treft hem een klagend zuchten, dan weer
een kalm geruisch. Woest en dreigend klinkt de stem van
het woud, als de stormwind door de takken giert ; weemoedig, als de voorjaarsregen het groen doet droppelen, of de
gele bladeren in het najaar met eentonig geluid nedervallen.
Is het wonder, dat de Germaan zich vooral in het woud aan
de Godheid nabij voelde, en dat de vereering der wouden
een zeer algemeene godsdienstvorm onder onontwikkelde volken is ?
De hooge bergtoppen geven geen verschillende geluiden,
zooals het woud doet, maar hoeveel verscheidenheid vertoont
hun voorkomen aan de bevolking, die ze altijd voor oogen
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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heeft ! Nu eens is de lucht helder en staat de spits, scherp
afgeteekend, schijnbaar op geringen afstand vóór hen ; dan
weder trekt de reus zijn kap van nevelen om het hoofd, en
slaat zich een mantel van wolken om de forsche leden. Een
oogenblik later valt de regen in stroomen neder en het onweder
verlicht de wolkenmassa op fantastische wijze. Eindelijk breekt
de zon door : reeds kleuren haar stralen den verwijderden bergtop, maar nog altijd hangen er hier en daar, aan de hellingen verspreid, wolkjes tusschen het struikgewas. Is het wonder,
dat de berg voor de volksfantasie een reus wordt, die heftig
bulderen kan, maar eigenlijk goedhartig van nature is, als
men hem maar op het goede oogenblik weet te treffen ?
Treffende kalmte is de hoofdindruk, dien de beschouwing
van den sterrenhemel geeft. Geen wonder, wanneer men bedenkt dat de nachtelijke wandelaar de hemellichamen jaar in,
jaar uit, zonder rust en zonder haast, altijd dezelfde banen
ziet beschrijven. Zon en maan worden natuurlijk met eenigszins andere hoedanigheden voorgesteld. De schitterende zon,
wier koesterende stralen warmte en licht verspreiden, wordt
gedacht als zelf bedeeld met die frischheid, die opgewektheid,
dien levenslust, die warmte en licht in den mensch wekken;
de bleeke maan daarentegen is zelve zoo weemoedig, zoo
peinzend, zoo kalm als de stemming, die de beschouwing van
de natuur bij maanlicht te weeg pleegt te brengen.
Zoo bevindt de natuurmensch zich overal te midden van
wezens van gelijke beweging als hij zelf is.
„Ik vroeg sommige Hindoes" — vertelt SLEEMAN in zijn Herinneringen van een Indisch ambtenaar — „waarom zij de rivier
„moeder Nerbudda" noemden, als zij inderdaad nooit gehuwd
was geweest". „Hare Majesteit" -- antwoordden zij met grooten eerbied — „heeft inderdaad nooit willen trouwen, na de onwaardige behandeling, die zij van haar verloofde, den SOHUN,
ondergaan heeft ; maar wij noemen haar moeder, omdat zij ons
allen zegent, en wij erop gesteld zijn, haar aan te spreken met
den meest eerwaardigen en dierbaren naam" ". „Wij vinden
hier" --- zegt de schrijver verder — „een maatschappij van vele
millioenen personen, die een schoone rivier aanroepen als een
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souvereine vorstin, die alles hoort en verstaat, wat zij zeggen,
en die een soort van plaatselijk bestuur over hun aangelegenheden oefent."
„Ik ben de Heer-Heer", zegt een Nieuw-Zeelandsch opperhoofd in Wakefield, „en ik regeer over u allen, juist zooals
mijn voorvader TONGA-RUO, de sneeuwberg, zich boven het
g ansche land verheft". De Nieuw-Zeelanders weten veel te
vertellen van den strijd tusschen TONGA-RUO en een anderen
berg, beide als mannelijke wezens beschouwd, over de genegenheid van een kleine vulkaan in de buurt, die voor vrouwelijk
doorgaat."
Zoo was het ook bij de Grieken : Volgens HOMERUS bevecht ACHILLES de rivier SKAMANDER en deze, ten einde
raad, roept zijn broeder SIMOIs te hulp. Wanneer ULYSSES
al zwemmende het eiland der Phaeacen nadert, brengt de
hevige branding hem in groot levensgevaar ; met moeite bereikt hij de monding eener rivier, waar hij misschien zal kunnen landen. Voordat hij het beproeft, richt hij zijn gebed
tot dien stroom en zegt :
Hoor mij o vorst, wie g'ook zijn moogt, als smeekeling
nader ik tot U,
Vliedend de dreigende zee en den woedender Poseidaon.
Heilig voorwaar is ook den onsterflijken Goden de
mensch toch,
Die als een zwerfling hem hulp vraagt — zoo kom ik nader
Aan Uwen stroom. Uwe knieën omvat ik in deemoed —
Daarom erbarm U, o heerscher; op uwe bescherming
vertrouw ik.
Hoezeer de mythische beschouwing ook in den historischen
tijd nog voortleefde, blijkt uit tallooze feiten, waarvan ik er
slechts één vermelden wil. Toen XENOPHON zijn tienduizend
uit het midden van Azië naar de kust der Zwarte Zee geleidde,
hadden zij in het hoogland van Armenië veel last van een kouden en scherpen noordenwind. Een der waarzeggers gaf in overweging aan dien god te offeren. De vrome XENOPHON deed
het dadelijk, en -- zegt hij — „allen bemerkten, dat de wind
veel minder bezwaarlijk werd."
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25. DE

VAN DEN GRIEKSCHEN
DE THEOGONIEËN EN DE
GNOMISCHE DICHTERS.

ONTWIKKELING

GODSDIENST.

De voorstelling, dat alle deelen der natuur wezens zijn met
een menschelijk gemoed, is dus een noodzakelijk product van
de gemoedsstemming van primitieve volkeren. Aanvankelijk
gelden die natuurvoorwerpen juist zooals wij ze waarnemen
als de wezens, die toornig of verteederd, vriendelijk of vijandig zijn. Het is wel degelijk de stoffelijke rivier zelve, die de
Hindoe's, den sneeuwberg zelf, dien de Nieuw-Zeelanders vereeren ; het is het materiëele vuur, dat de vuuraanbidders, en
de zon zelve, die de Perzen aanroepen.
Bij deze oudste natuuraanbidding, die fetischisme wordt genoemd, mag men eigenlijk alleen spreken van vermenschelijking, niet van bezieling der natuur; want dc tegenstelling
tusschen ziel en lichaam is van later datum.
Eerst wanneer het animisme ontstaat en met het fetischisme
in verband gebracht wordt, gaat men onderscheid maken tusschen het natuurvoorwerp en de ziel, die erin huist. Zeus
wordt gedacht als een wezen, dat in den hemel ; Poseidon als een wezen, dat in de zee woont ; de hemel, de
lucht en de zee zijn niet langer voorwerpen der godsdienstige vereering, maar Zeus, Hera en Poseidon, die over de
g enoemde deelen van de natuur heerschen. Zoo wordt de
zonnegod een heerlijke jongeling, die op zijn met vurige
paarden bespannen wagen dagelijks zijn baan aan den hemel
beschrijft ; zoo verandert de god der winden in Hermes,
den bode der Goden met de gevleugelde voetzolen ; zoo
schept de vruchtbare Grieksche fantasie dat heerleger van
stroomgoden, bosch- en bergnimfen, van zeegodinnen. Het is
nu niet meer het natuurvoorwerp zelf, dat vereerd wordt,
maar de godheid, die er in huist, en die in de schoonste d. i.
de menschelijke gedaante, voorgesteld wordt.
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Is de voorstelling eenmaal gevormd, dat goddelijke wezens
van menschelijke gedaante, met menschelijk verstand en menschelijke hartstochten, over bepaalde deelen der natuur heerschen ; wordt de verklaring van de onstuimigheid der zee
gezocht in den toorn van Poseidon, en besmettelijke ziekte afgeleid uit de doodelijke pijlen van Apollo, dan is er een nieuw
veld voor de mythische beschouwing geopend.
Ook op 't gebied van 's menschen geestelijk leven en van
zijn handelen in staat en maatschappij vindt men tal van
verschijnselen, die een verklaring verlangen. En dezelfde
methode laat zich ook hier toepassen.
Mnemosyne is de goddelijke bron van het geheugen, de
Muzen zijn de bezielde wezens, die de verschillende kunstenaars inspireeren. Elke menschelijke hoedanigheid wordt in
verband gebracht met een speciale godheid. Nu eens zijn het
de goddelijke wezens uit den ouden natuurdienst, die bij hun
vroegere taak een nieuwe functie moeten aanvaarden ; dan
weder schept zich de ongebonden fantasie van het levendige
en dichterlijke volk nieuwe godheden.
Het spreekt vanzelf, dat de mythen en legenden, die op
die wijze ontstonden, zeer dikwijls onderling in strijd waren
en naar overeenstemming daartusschen wordt in de oudste
tijden dan ook niet gevraagd. Zeus heet bij HOMERUS geregeld : de vader zoowel der goden als der menschen, en toch
zullen alle goden uit Oceanus en Tethys ontstaan zijn.
Dergelijke tegenstrijdigheden vindt men telkens in de verhalen over de goden, maar zij geven aan de oude dichters
weinig aanstoot. Van ernstiger aard worden de tegenstrijdigheden, die langzamerhand ontstaan door de ontwikkeling der
denkbeelden op ethisch gebied. Oorspronkelijk zijn de goden
gepersonifieerde natuurkrachten ; Poseidon is dus b.v. even
onmeedoogend en wreedaardig als de zee voor de schepelingen zijn kan. De mensch denkt zich de goden naar zijn beeld,
en dus jaloersch, wraakzuchtig, opvliegend, enz. en de verhalen
wemelen van voorbeelden van die voorstelling.
Maar aan den anderen kant ontwikkelt zich een gansch
ander ideaal van het menschelijk leven dan in den ruwen
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voortijd gold. Rechtvaardigheid, welwillendheid, verstand, die
van meer gewicht zijn in een beschaafdere maatschappij, beginnen hooger geschat te worden dan krijgshaftigheid en list,
die bij primitieve volken meer op den voorgrond staan. De
voorstellingen omtrent de goden wijzigen zich in overeenstemming hiermede, en het gevolg is, dat er een strijd ontstaat
tusschen nieuwere en oudere voorstelling. Volgens HERODOTUS nog was jaloersche nijdigheid (cp&6vo) een kenmerkende
eigenschap der goden, terwijl ARISTOTELES verklaart, dat, wat
goddelijk is, niet kwaadaardig zijn kan, maar dat de zangers
daaromtrent zeer verkeerde tneeningen verspreiden.
De eersten, die door deze tegenstrijdigheden getroffen werden, waren de zoogenaamde gnomischc dichters, genoemd
naar de yvcv,uat, korte zinspreuken, waarin zij hun levenswijsheid voordroegen. Tot de meest bekende ervan behooren :
SOLON, PHOCYLIDES van Milete en THEOGNIS van Megara.
Een vraag, die hen vooral bezig houdt, en die bij (le oudere
opvatting van de godheid eigenlijk niet te pas komt, is deze :
Waarom moet de rechtvaardige zooveel lijden ?
Openbaart zich in deze didaktische dichtkunst het streven,
om te komen tot overeenstemming in dc verschillende verhalen, van meer ernstig pogen om harmonie te brengen in
de verwarde voorstellingen over de godenwereld getuigen
reeds de theogonieën, waarvan de meest bekende die van
HESIODUS en van PHERECYDES van Syros zijn. Zij geven
reeds genealogieën, geslachtsboomen van de goden. In de
theogonie van den laatste is Zeus de Hemel, voor de Hellenen
het dak van het huis, waarin zij woonden ; Chthona, de aarde ;
Chronos blijkt de atmospheer te zijn, daar vuur, wind en
water zijn kinderen heeten. Deze drie wezens brengen dan vijf
geslachten van vele goden voort. Zeus verandert zich daarop
in den Eros, (de geslachtsdrift, volgens de oude mythologie de
oorsprong aller dingen), weeft een groot kleed, waarin hij de
aarde, Ogenus en de woningen van Ogenus inweeft. Dit kleed
spreidt hij uit over een gevleugelden eik. De slangengod Ophioneus tracht dit weefsel te vernietigen, maar wordt door Chronos overwonnen.

Ongetwijfeld zijn deze theogonieën theoriën over het ontstaan der dingen, en zijn zij dus (verg. p. I I) in zekeren zin
reeds te beschouwen als philosophische geschriften. Werkelijk
liet men dan ook vroeger de geschiedenis der philosophic met
HESIODUS beginnen. Maar in den lateren tijd is men daarvan
afgeweken. En terecht ; want, al staan de schrijvers dezer
theogonieën niet meer geheel op het standpunt der geschetste
primitieve wereldbeschouwing, den meest kenmerkenden karaktertrek van den onwetenschappelijken mensch vindt men bij
hen terug. Ik besprak n.l. tot nu toe wel de meest in 't oog
vallende kenmerken, waardoor de opvattingen der primitieve
volkeren zich van de onze onderscheiden, maar niet het meest
belangrijke kenmerk van zulk een beschavingstoestand.

S 26. HET VERSCHIL TUSSCHEN DE MYTHISCHE OF POËTISCHE
EN DE PROZAISCHE OF WETENSCHAPPELIJKE
NATUURBESCHOUWING.
Dit meest belangrijke kenmerk schijnt mij toe de overheerschende macht te zijn van gevoel en fantasie, waardoor de waarde
eener verklaring niet beoordeeld wordt naar haar redelijkheid,
maar uitsluitend naar de intensiteit der gemoedsbeweging, die
zij wekt. Het is er ver vandaan, dat niet nog steeds aandoeningen grooten invloed zouden hebben op de vorming der
denkbeelden. Of een spreker of schrijver overtuiging wekt,
hangt bij de meeste hoorders en lezers niet af van de uitgebreidheid zijner gegevens en de juistheid zijner redeneeringen.
Sprekers en schrijvers met een zeer volledige verzameling van
feiten en klemmende redeneeringen wekken in den regel een
gevoel van verveling wegens het langademige van hun betoog.
Hun publiek wreekt zich over die verveling door hun slotsom
te verwerpen. Maar sprekers en schrijvers, die hun publiek
weten te bedeelen met meer prikkelende aandoeningen, vinden instemming, ook wanneer zij uitspraken doen, die op den
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keper beschouwd, zeer dwaas zijn. Terwijl BISMARCK na den
slag van Koniggr,tz te Berlijn een serenade krijgt, barst er
een onweder los. „Der Himmel schieszt Salut !" zegt de menschenkenner, en de burgers van de „Stadt der Intelligenz"
verdubbelen hun gejuich.
Zou er iemand geloofd hebben, dat de God van hemel en
aarde zijn donderslagen doet ratelen als een beleefdheid voor
den stoutmoedigen staatsman ? Waarschijnlijk niet, maar de
stoute fantasie van den kanselier wekt een krachtige aandoening, en onder den indruk daarvan voelen zijn bewonderaars
veel sterker, dat er reden tot juichen is.
Een ander voorbeeld. Een van onze geleerdste theologen,
een man, wien men zeker niet verwijten kan, dat de fantasie
zijn kalm verstand pleegt mede te sleepen, houdt een rede
op een zendingsfeest. Herhaaldelijk is het op die feesten prachtig weer geweest. „De meteorologen" — zegt hij —, „zullen
met onze zendingsfeesten moeten rekenen". Meende hij in
ernst, dat de gang der weersgesteldheid zich regelen zou naar
het goedvinden van de feestcommissiën ? Dat mag men van
een verstandig man niet aannemen. Wilde hij dan een aardigheid zeggen ? Die zou al heel ongepast geweest zijn. Neen,
maar de wensch om indruk op zijn toehoorders te maken
verleidde hem er toe iets uit te spreken, dat, nauwkeuriger
bezien, 6f een dwaasheid, Of een ongepaste aardigheid blijkt
te wezen.
Zoo machtig is ook thans nog die invloed der gemoedsbeweging, dat men vreezen zou voor de eindelijke zegepraal
der waarheid, wanneer de gemoedsbewegingen niet de eigenaardigheid hadden hun eigen tegenstanders in het leven te
roepen. Actie wekt reactie. Als de vaders gedweept hebben
met de mystiek, dan dwepen de zoons met het gezond verstand en eerst de kleinkinderen voelen weer sympathie voor
de gemoedsstemming der grootvaders. Zoo is het rijk der gemoedsargumenten in zich zelf verdeeld, terwijl de zakelijke
argumenten die kwaal niet hebben en daarom, schoon dikwijls voor het oogenblik verwaarloosd, op den duur meer
kans hebben op de overwinning.
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Daarmede is ook in overeenstemming, dat die overheersching
der aandoeningen bij kinderen nog veel sterker is dan bij volwassen menschen. „Geen volwassen mensch" -- zegt MACAULAY in zijn beroemd Essay over MILTON - „hoe groot zijn
gevoeligheid ook zijn moge, wordt door Hamlet of King
Lear ooit zóó getroffen, als een klein meisje door de historie van het arme Roodkapje. Zij weet, dat het alles niet waar
is, dat wolven niet spreken kunnen, dat er in ons land geen
wolven zijn. En toch, ondanks die wetenschap gelooft zij ; zij
heeft tranen in de oogen ; zij beeft, zij durft niet in een donkere kamer gaan, uit vrees, dat zij de tanden van het monster aan haar keel zou voelen. Zoo groot is de heerschappij
der verbeelding over de onontwikkelde ziel." Bij volwassenen
is die neiging om alles te gelooven wat een krachtigen indruk maakt, niet bestand geweest tegen het onderwijs, dat
weldra eenige notie's van geschiedenis, van aardrijkskunde, van
natuurkennis mededeelt. Menschen met een wetenschappelijke
vorming zijn gewoonlijk sceptisch, en geneigd verhalen of
uitingen, die een krachtigen indruk maken op ongeschoolde
menschen, te wantrouwen. Maar stellen wij ons Grieken voor
uit den tijd van HOMERUS, menschen zonder eenige kennis
dan wat de kleine kring, waartoe zij behooren, aan hun zinnen vertoont, ieder oogenblik verschrikt door raadselachtige
natuurverschijnselen : stormen, donder en bliksem, overstroomingen, droombeelden, en wij zullen eenigermate kunnen
begrijpen, dat die kinderlijke toestand bij hen hun leven lang
duurde. De man met de levendigste fantasie, de man, wiens
woorden duidelijke beelden voor hen deden oprijzen en hun
harten van vreugde, van verontwaardiging, van voldoening
deden kloppen, die man won hun instemming. Vandaar de
groote rol, die de poëzie speelt in het leven der primitieve
volkeren : „In een primitieven maatschappelijken toestand" —
we gaan voort MACAULAY te citeeren -- „zijn de menschen
kinderen met een wat grooter voorraad denkbeelden. En
daarom mogen wij verwachten in dergelijke maatschappijen
het dichterlijk temperament in zijn krachtigsten vorm aan te
treffen. In een verlichte eeuw daarentegen, zal er veel ver-
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stand, veel wetenschap, veel philosophic, overvloed van juiste
classificatie en fijne ontleding, van geestigheid en welsprekendheid zijn, overvloed ook van vormen en zelfs van goede vormen,
maar weinig poëzie."
„De lieden zullen critiseeren en vergelijken, maar zij zullen
niet scheppen. Zij zullen spreken over de oude dichters en verhandelingen over hun schrijven, en hun werken tot op zekere
hoogte genieten. Maar zij zullen zich nauwelijks de werking
kunnen voorstellen, dic de poëzie oefende op hun minder beschaafde voorouders ; de diepe smart, de verrukking, de volheid van hun geloof. De Grieksche rhapsode kan, volgens
PLATO, HOMERUS niet voordragen zonder in stuiptrekkingen
te vervallen. De Indiaansche wilde voelt haast het mes niet,
waarmede hij gemarteld wordt, als hij zijn doodszang uitbuldert. De macht, die de oude barden van Wales en Germanië
over hun hoorders hadden, schijnt aan moderne lezers bijna
wonderbaarlijk toe."
Zoo vormt de dichter de overtuiging van zijn volk, leert
hij het de natuur door zijn oogera zien. Nu heb ik reeds vroeger erop gewezen, dat de personifiëering der natuur het kenmerk is van alle goede poëzie. Geen wonder dus, dat de
mythische opvatting van de natuur als een reeks personificaties, wier oorsprong wij in de vorige paragrafen bespraken,
zich bij alle primitieve volkeren gedurende geruimen tijd
handhaaft. Nu staan de schrijvers der genoemde theogonieën
nog geheel op het dichterlijke standpunt. Ook voor hen is
elke voorstelling waar, die een hevige aandoening wekt. Wetenschap en philosophie ontstaat eerst, zoodra men de natuur
niet meer dichterlijk, maar prozaïsch gaat beschouwen, met
het oog van den technicus, den ambachtsman. Deze had van
den beginne af stilzwijgend naast de dichterlijke, een prozaïsche opvatting gehuldigd, deze nl., dat de natuurvoorwerpen zekere wezens zijn met min of meer constante eigenschappen, die men dus tot zijn voordeel gebruiken kan. De timmerman, als lid van het Helleensche volk, houdt natuurlijk elken
boom voor een Dryas, een godheid, en de goden kunnen
alles, maar toch rekent hij er op, dat het hout bepaalde
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eigenschappen heeft, bijv. krom trekt, als hij het dadelijk na
't vellen gebruikt, geschikt is om tot planken gezaagd, door
klinkbouten en andere verbindingsmiddelen verbonden te worden, een schip of vloer een zekere draagkracht te geven enz.
De zeeman richt zijn koers naar de plaats, waar zon, maan
en verschillende sterrebeelden verschijnen. Al die wezens zijn
goden, kunnen dus doen, wat zij willen ; maar bij de uitoefening van zijn ambacht rekent hij er op, dat zij van die vrijheid geen gebruik zullen maken en dat de Groote Beer altijd
in 't Noorden staat. De Grieksche philosophie ontstaat, zoodra iemand zich rekenschap gaf van die wijze van doen der
technici, en nu de vraag stelde : Zouden wij de wereld niet
beter begrijpen als wij daarin eens even groote regelmaat
onderstelden, als de handwerksman in zijn materiaal aanneemt? Zoo schrijft THALES den oorsprong der wereld niet
langer toe aan goddelijke wezens, die huwelijken sluiten
en kinderen voortbrengen, die wij thans als rivieren en bergen zien groeien en bloeien. Neen, hij onderstelt, dat hetzelfde alledaagsche water, waarmede wij onzen dorst lesschen, van oudsher die veranderingen ondergaan heeft, die
wij thans nog zien : in gasvorm overgaan, vaste stoffen afzetten enz. en dat de geheele wereldgeschiedenis niets anders
is dan de lange reeks der regelmatige veranderingen van die
grondstof.
Evenzoo de andere vóór-Socratische philosophen. Dat het
in oude tijden zoo geheel anders zou toegegaan zijn, gelijk
HESIODUS en HOMERUS vertellen, willen zij niet meer aannemen. Hout is hout, zeggen zij met den timmerman, en de
Groote Beer is de Groote Beer, de weg naar het Noorden, zeggen zij met den stuurman. De gang der wereldsche zaken is
in hoofdzaak altijd dezelfde geweest ; de wereld is niet een
verzameling van grillige, veranderlijke wezens, zooals de gestalten der mythologie, maar een samenstel van dingen, die
wel veranderen, maar volgens zekere vaste regels.
Dit is het nieuwe in liet optreden der eerste Grieksche
philosophen. Maar zij blijven nog dichters in zooverre hun
verklaringen een zuiver werk der fantasie zijn. Evenals de
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dichters betoogen zij niet, maar spreken alleen met nadruk
uit, wat zij voelen, dat waar moet zijn 1).
Zoo heeft men de natuurleer, althans van de drie eerste
vóór-Socratische scholen op te vatten, die wij thans zullen
bespreken. Bij de vierde en laatste krijgt die leer reeds een
eenigszins ander karakter.
1) Toch wordt van THALES reeds medegedeeld, dat hij bewijzen gaf voor
enkele wiskundige stellingen. Alleen dit feit is genoeg om hem als den eerste
der Grieksche philosophen te beschouwen.

HOOFDSTUK II.

De vóór-Socratische natuurphilosophen.

27. DE OUDERE JONIËRS.
De leer van de oudste Grieksche philosophen, een groep
mannen, die men samenvat onder den naam : de oudere Joniërs,
onderscheidt zich door de opvatting, die men hylozoïsme noemt,
de leer der levende d.w.z. spontaan veranderende stof. Wat er
in de natuur gebeurt zijn veranderingen van een enkele grondstof, die achtereenvolgens verschillende hoedanigheden aanneemt, en de verbinding en scheiding van deeltjes der verschillende vormen der grondstof 1). Ik zeide reeds, dat THALES
als grondstof het water aanneemt ; waarom juist deze stof
weten wij niet, zoo min trouwens als wij andere bijzonderheden van zijn philosophisch stelsel kennen.
Iets meer . dan van THALES weten wij van ANAXIMANDER,
die een werk in proza, destijds iets ongewoons en nieuws,
schreef : 7-rei Oakcos, waarvan enkele fragmenten en een aantal
berichten tot ons zijn gekomen. Het .hiFCQ ov zou zich eerst
hebben omgezet in twee tegengestelde vormen : het warme
(of de lucht) en het koude (of het water) : en deze twee zouden zich verder gedifferentieerd hebben tot de verschillende
stoffen, die thans de natuur samenstellen.
1) Het hylozoïsme kan men als een overgang van de dichterlijke tot de
prozaische opvatting beschouwen. De dingen zijn voor de oude Jonische denkers wel is waar niet meer persoonlijke wezens, maar zij leven toch nog. Alle
stof is levend, terwijl naar onze opvatting leven alleen toekomt aan zekere
combinatie van stofdeelen, de organische wezens.
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Het zou een anachronisme zijn, ANAXIMANDER ' s c&ntoov
(het onbepaalde) gelijk te stellen met het hedendaagsche begrip : „stof", maar onbillijk ook, te miskennen, dat dit begrip
bij hem aanwezig was in statu nascendi.
ANAXIMENES, de derde der oudere Joniers, leerde volgens
een fragment van PLUTARCHUS het volgende : Uit de lucht
ontstaat door verdichting de aarde, die als een platte schijf
op de lucht rust. Zon, maan en andere hemellichamen hebben
dan hun oorsprong van de aarde. Verdichting maakt de lucht
koud ; verdunning brengt warmte voort. Zoo is de lucht,
door de samengeperste lippen met kracht voortgestuwd, koud,
de adem uit den geopenden mond warm.
Zulke feiten zijn niet te versmaden ; zij berusten op waarnemingen, al werden deze niet juist door ANAXIMENES opgevat,
want de lucht zelve is onder de beschreven omstandigheden
niet warmer of kouder, maar de voorwerpen, waarmede zij in
aanraking komt ; en, al waren die feiten juist, toch zou de
conclusie, dat de verdichting altijd koude geeft en omgekeerd,
daardoor nog niet gerechtvaardigd zijn.
Het heeft den schijn, alsof na deze voorgangers HERACLITUS van Ephesus slechts een andere stof als oorsprong aller
dingen heeft voorgesteld. Het lijkt ons zelfs een achteruitgang
bij ANAXIMANDER ' s &r t ov, dat HERACLITUS aankomt met
het vuur als grondstof.
Toch is deze denker niet ten onrechte door de latere geslachten zeer hoog gesteld, ondanks de duisterheid van zijn
uitlatingen en het aphoristische zijner vermaningen. Om twee
redenen is HERACLITUS hooger te stellen dan zijn voorgangers.
Ten eerste is hij consequenter dan THALES, ANAXIMANDER
en ANAXIMENES, die hun grondstof nu eens zóó, dan eens
anders laten veranderen, of wel onveranderd laten blijven,
zonder dat zij daarvoor Benige verklaring geven. HERACLITUS
heft die tegenstrijdigheid op, en predikt dat alles voortdurend
verandert als een rustelooze stroom, waarbij geen stilstand
denkbaar is. Hij vat zijn theorie samen in de woorden : 7Lf vru
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Off, alles is een stroom gelijk, worden en vergaan zijn één
ondeelbaar proces. Daarbij is • de rr6)4,uos (oorlog, strijd) de
vader aller dingen. Die strijd is de voortdurende sloping;
waaruit zich tegelijk het andere, nieuwe, ontwikkelt.
Zoo is — HERACLITUS was belust op paradox schijnende
stellingen — dood en leven hetzelfde ; vuur leeft den dood
van aarde ; lucht leeft den dood van vuur ; water leeft den
dood van lucht, aarde van water ; droomen en waken zijn één.
Deze rustelooze overgangen, dat samengaan van worden en
vergaan is echter slechts de toestand van het heden. Aanvankelijk was er niets dan één enkel wezen. De fatale loop
der dingen echter, fisuavu'vij , wier gronden wij niet vermogen
te zien, veroorzaakte, dat het oorspronkelijk wezen zich
scheidde in minder volmaakte wezens. Zóó is de strijd begonnen ; het één is geworden strijdende met zich zelve, maar
het streeft er naar zijn primitieven beteren toestand weder te
bereiken, zooals de gespannen boog en lier weer terug willen
naar ontspanning. Aldus is te verstaan de uitdrukking van
HERACLITUS : uQµovía11 ,vet;i xai 1-ó ov, waarin dan uOµovia niet
beteekent harmonie, maar verbinding of samenstel.
De toekomst brengt dien terugkeer ; d. i. de Fwitt oat , het
weer alles vuur worden. Dat is de x6eog, bevrediging, verlossing, als 't ware van de xevyoóvvri, behoefte, verlangen, die
nu heerscht. Bij HERACLITUS vinden wij dus het eerst de
abnormaliteit van het heden, vergeleken bij het verleden en
de toekomst, de leer van achteruitgang en verlossing. Zooals
wij reeds zagen is deze leer waarschijnlijk aan de Orphische
mysteriën ontleend.
Daarbij blijkt genoegzaam uit de fragmenten, dat het woord
vuur bij HERACLITUS niet genomen wordt in den alledaagschen zin. Zijn vuur is soms warmte, eigenlijk verbranding,
dan ílóyos rede en yvwµrj verstand ; het is ook : warme lucht.
Aan dat element ontleent de mensch het voorrecht, dat hij
denkt, bewustzijn heeft, hij kan het opnemen uit de lucht ;
hij denkt minder goed, als zijn lichaam minder opneemt van
buiten, b.v. in den slaap, en bij ziekte. Als hij alle warmte
(vuur) verliest, sterft hij ; waar leven is, is warmte (vuur).
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Het heeft zeer lang geduurd, voordat men het onstoffelijke
zich denken kon. Aan de vóór-Socratische denkers is het niet
gelukt psychische werkingen anders dan als verfijnde stofbewegingen zich voor te stellen. Duidelijk blijkt dit o. a. uit
HERACLITUS ' opmerking, dat de dronkenschap zoo uiterst nadeelig voor ons verstand is, omdat de vluchtige, zich snel
verspreidende drank onze ziel vochtig maakt. Maar wat bij
HERACLITUS eensdeels laakbare onzekerheid is in 't gebruik
zijner termen: vuur, warmte, lucht, rede, vernuft, wijst juist
op het zoeken naar iets, waarvoor hij wel geen goede uitdrukking vinden kan, maar wat toch als hoogst te vereeren
werking hem niet ontgaat.
Wat HERACLITUS dus geleerd heeft aan zijn volk laat zich
aldus samenvatten :
I. de heerschappij van vaste wetten in de geheele natuur ;
immers die stroom is wel een voortdurende beweging, maar
een golfbeweging, op en neer, de iklos exvw zal xarth ; uit vuur
ontstaat water, en water wordt aarde, dat is de weg naar
beneden ; maar aarde wordt weer water en water vuur, dat
is de weg naar boven ;
2. de onbetrouwbaarheid der zinnen, die ons duurzaamheid
in de wereld doen vermoeden en niet inlichten omtrent de
voortdurende verandering ;
3. het onophoudelijk met zichzelf in strijd zijn van elk
ding ;
4. de ontaarding van den tegenwoordigen toestand der
wereld, waarvan verlossing in de toekomst ligt. HERACLITUS stelt dus een ideaal, een beteren, volmaakten toestand,
tegenover de gebrekkigheid van al het bestaande, een voorstelling, die wel moest leiden tot pessimisme, een stemming, oorspronkelijk strijdig met het Grieksche volkskarakter, die een einde maakte ook aan het oppervlakkig en naïeve
optimisme, dat een ernstige en verheven levensbeschouwing
in den weg staat ;
5. zijn veroordeeling der lichtzinnige godenwereld, zooals de dichters die hadden geschapen ;
6. zijn aphorismen. Deze hebben een vermanend karakter.
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Voor 't eerst is bij hem de wijsbegeerte niet alleen verklaring
der natuur, maar ook magistra vitae, en als hij zegt : de
mensch volge ró vvóv, het algemeene, dan heet dat elders
?6o s &Fi Wv, de eeuwige rede, ofschoon hij erkent, dat de
menschen steeds ir vvFrot (zonder begrip) zijn van deze íláyoc,
die eeuwig is.
Populair is HERACLITUS nooit geweest. Behalve zijn duisstere manier van spreken vervreemdden zijn sterk aristocratische gevoelens de menigte van hem.
Volgelingen in den eigenlijken zin heeft hij evenmin gehad.
Wel waren er honderd jaar na zijn dood nog lieden, die
Heracliteërs heetten, maar zij hadden van hem slechts zijn
liefde voor paradoxen geërfd. De veelgenoemde uitspraak van
HERACLITUS : men kan niet tweemaal stappen in één stroom,
veranderden zij aldus : zelfs niet éénmaal kan men dat doen.
Ja of neen over iets zeggen is niet mogelijk. Voordat men
het woord van bevestiging of ontkenning heeft voltooid, is de
toestand weer anders. Op hen ziet de spotnaam, door PLATO
gevonden, oi Oiovr c g de stroomenden. In den Theaetetus van
PLATO laat zich THEODORUS zeer ongunstig uit over de
Heracliteërs ; met hen kan men evenmin redeneeren als met
bezetenen. CRATYLUS verkondigde de áxQorárrjv ió av van die
leer, het non plus ultra ; hij vermeed het te spreken ; bewoog
slechts den vinger. De veranderlijk heid der dingen maakt
elke uitspraak onmogelijk, leerde hij.

S 28. DE PYTHAGOREËRS.

Terwijl de nawerking van HERACLITUS verliep in een geminachte secte, had de werkzaamheid van PYTHAGORAS een
gansch ander gevolg. Zij kweekte een secte, die eeuwen lang
een sieraad is geweest der Grieksche beschaving, een broederschap van ernstige, zachtmoedige, werkzame mannen.
Het is vooral op ethisch gebied, dat de Pythagoreers zich
onderscheidden. Vooreerst door hun leer omtrent de ziel en de
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.

I

_. 14 6 zielsverhuizing, die zij waarschijnlijk overgenomen hadden uit de
Orphische mysteriën. In die mysteriën werd een opvatting over
de betrekkelijke waarde van lichaam en ziel verkondigd, die
geheel in strijd was met de oud-Grieksche, die wij reeds vroeger leerden kennen, dat nl. het lichaam de eigenlijke mensch
is, terwijl de ziel als ijle schim een treurig leven leidt. Tegenover deze opvatting nu leeren de Orphische mysteriën : de ziel
is het voornaamste ; het lichaam is maar haar kerker of
haar graf.
Deze leer is door de Pythagoreërs overgenomen en in ruimer kring bekend gemaakt. Door hen heeft PLATO haar leeren kennen en deze heeft door zijn beschouwingen over de
menschelijke kennis aan de Orphische denkbeelden — oorspronkelijk de paradoxe meening van een kleine en stille gemeente -- voor vele eeuwen en waarschijnlijk voor altijd de
zege verschaft.
Maar niet alleen door hun leer, ook door hun leven onderscheidden de Pythagoreërs zich van hun tijdgenooten. Zedelij ke gevoelens, als: opofferende vriendschap, verdraagzaamheid,
medelijden met de dieren, onbaatzuchtigheid, matigheid (eindelijk overgaande in geheele onthouding van dierlijk voedsel),
afkeer van bloedige offers, waren schaarsch onder de Grieken,
en waar zij zich voordeden, waren zij ontstaan onder invloed
van Pythagorische denkbeelden. Het Pythagoreïsme is een
hervorming, misschien meer nog dan een wijsbegeerte.
Toch is ook voor het wetenschappelijk denken de beteekenis der Pythagoreërs niet gering te achten. Zij waren het,
die het eerst — wij zagen het reeds in het Eerste Boek —
een nauwkeurige studie van de wiskunde maakten en daardoor grooten invloed op den gang van het menschelijk denken kregen.
Maar tevens hebben zij daarbij een schitterend voorbeeld
gegeven van het gevaar, dat specialiteiten loopen. Er bestaat
naar hun idee eigenlijk niets anders dan het voorwerp van
hun voorkeur : de wiskundige verhoudingen. Vermoedelijk
kwamen zij tot die paradox door de volgende overweging.
Wat zich aan de zinnen vertoont, blijkt te ontstaan, te ver-
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anderen, te vergaan. Wat men dus van zinnelijk waarneembare dingen zegt, kan wel waar zijn op een gegeven oogenblik, maar kan nooit blijvend waar zijn. „Er is oorlog in Griekenland" ; „er is een uitbarsting van den Etna", is slechts op
zeker oogenblik waar. Maar „2 ± 2 = 4'' en de stelling van
PYTHAGORAS drukken iets uit, dat blijft, al zou de gansche
stoffelijke wereld te gronde gaan. Nu ontkenden natuurlijk
de Pythagoreërs niet, dat de dingen zich aan onze waarneming niet als getallen aanbieden, zij schijnen heel wat anders
te zijn ; maar dringt men door tot wat men denken moet over
die verschijselen, dan vindt men een getal. Neem bijv. de
meetkundige figuren. Een rechthoek blijkt bij nader onderzoek te zijn 2 X 3 of in 't algemeen a X b; een vierkant
2 X 2 of a2 ; een cubus 2 X 2 X 2 of a 3. Evenzeer berust
de harmonie, die zekere tonen geven, op een getallenverhouding, de dissonant op een andere.
Zooals 't nu in de meetkunde en de muziekleer is, zoo
moet het overal zijn. Men heeft een verschijnsel eerst begrepen, als men ontdekt heeft welke getallenverhouding zich
daarin openbaart.
Dit is een geniale gedachte ; nog thans zoekt de natuurwetenschap hetzelfde ; maar die gedachte is bij de Pythagoreërs
uiterst gebrekkig uitgewerkt ; want zij meenden, dat het voldoende was een gelukkige gissing te maken om te beslissen, welk getal achter het een of ander verschijnsel verborgen zit.
Zoo verklaren zij de rechtvaardigheid voor een quadraatgetal ; want zulk een getal, door zijn wortel gedeeld, geeft
een quotiënt gelijk aan den wortel, evenals de rechtvaardige
gelijk met gelijk vergeldt. Vijf is het huwelijk als de som
van drie, het eerste mannelijke (oneven) en twee, het eerste
vrouwelijke, (even) getal. Blijkbaar stellen zij dus het mannelijke hooger dan het vrouwelijke, want drie is tevens een zeer
volmaakt getal, want het heeft een begin, een midden en
een einde. Twee daarentegen is deelbaar en gelijkt daardoor
op de vergankelijke dingen. Voorts is het het eerste getal
dat zich van de volmaakte eenheid verwijdert, het geeft dus
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het eerste voorbeeld van afvalligheid en vertegenwoordigt het
booze beginsel.
Daarbij denken zij die getallen niet onstoffelijk, zooals wij
dat zouden doen, maar als stoffelijk en uitgebreid in de ruimte.
Ook wordt er gesproken van de bestanddeelen, waaruit die
physische getallen zouden opgebouwd zijn ; maar van de bedoeling van deze bewering bezitten wij geen bevredigende
verklaring.
Van dit Pythagoreïsme is PYTHAGORAS de mythische stichter, PHILOLAUS de apostel. Dit is niet zóó bedoeld, alsof
er getwijfeld wordt aan het bestaan van PYTHAGORAS. Integendeel, sommige feiten omtrent hem staan vrij vast, zoo
0. a., dat hij te Samos geboren is in de 1 Ste helft der 6e eeuw ;
dat hij veel gereisd heeft ; eenige meeningen verkondigde over
de zielsverhuizing ; dat hij zich in Italië heeft gevestigd en
daar aanzien en invloed verkreeg. Maar hiertoe beperkt
zich ongeveer, wat wij aan behoorlijk gestaafde feitenkennis
omtrent PYTHAGORAS bezitten. Hij deelt het lot van andere
groote mannen, die dweepzieke vereerders nalieten, n.l. dat
de feiten van zijn leven, de gezegden, hem toegeschreven,
meer het werk zijn van dankbare hulde dan van historisch
getrouwe verslaggeving. Hij werd door zijne laatste volgers
gemaakt tot een god, een profeet, bezitter van bovennatuurlijke wijsheid.
Geheel fantasie is de levensbeschrijving van PYTHAGORAS
door PORPIIYRIUS ±: 280 n. Chr. en de vita Pytlaagorica van
JAMBLICHUS 320 n. C., werken, die misschien voortgekomen
zijn uit den wensch, orn naast den Christus der Christenen
een gelijksoortigen godsdienststichter te kunnen stellen uit
de Grieksche wereld.
Als oudste bron omtrent de strekking van het oorspronkelijke Pythagoreïsme en wel het wijsgeerig gedeelte daarvan, gelden voor de meeste onderzoekers de fragmenten van
PHILOLAUS. Zij zijn het eerst verzameld door BOECKH (1819).
Maar ook omtrent de echtheid daarvan is twijfel gerezen bij
SCHAARSCHMIDT, die in zijn Angebliche Schriftstellerei des PHI-
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LOLAUS ze alle voor onecht verklaart. In de verspreide be-

richten, die door andere schrijvers tot ons zijn gekomen, is
het meestal PHILOLAUS, op wien men zich beroept, zoodat
alle wijsgeerige meeningen van deze secte afkomstig schijnen
van dezen PAULUS van het Pythagoreïsme.
Niet slechts als wijsgeeren, als hervormers van zeden en godsdienst, ook als mannen van wetenschap zijn de Pythagoreërs
zeer verdienstelijk geweest. Nevens de wiskunde hebben zij
de muziek, theoretisch en praktisch, veel beoefend.
Over de astronomie hebben eenige latere Pythagoreërs juistere denkbeelden verkondigd dan vele hunner tijdgenooten,
maar meer dan hun toepassing der wiskunde bij de verklaring der hemelverschijnselen en hun onderscheiding tusschen
schijnbare en werkelijke bewegingen aan den hemel, heeft
hun phantastische harmonie der spheren indruk gemaakt op
de eerstvolgende eeuwen.

S 22. DE ELEATEN.
De overgang van een iets tot iets anders, plotseling, spontaan, volkomen sporadisch, en in verschillende richting (het
hylozoïsme), was aan de oudste der Jonische denkers niet
raadselachtig voorgekomen ; de onmogelijkheid om zoodanige
verandering verstandelijk te verklaren, had hun geest niet
verontrust. Voor HERACLITUS echter waren die intermitteerende, onverklaarde overgangen een steen des aanstoots geworden.
Daarom had hij van geen zijn gesproken, het zijn geloochend en het eeuwig onafgebroken worden daarvoor in
de plaats gesteld. Nu was aan de wet van oorzaak en gevolg voldaan ; elk ding is oorzaak en gevolg tegelijker tijd,
gevolg van het voorafgaande, tevens oorzaak van het onmiddellijk volgende. Niet: A wordt op onbegrijpelijke wijze eensklaps een niet-A. Het A-zijn is slechts de populaire uitdruk-
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king voor wat eigenlijk een continue overgang is, waarvan
dan één stuk bij wijze van spreken A heet, het volgende
evenzoo onnauwkeurig niet-A of B.
Het kon schijnen, alsof HERACLITUS door die vaststelling
èn aan de gewone, alledaagsche ervaring, èn aan de juistheid van uitdrukking recht deed wedervaren. Voor een gewoon opmerker blijft een ding een tijd lang hetzelfde ding,
het eene langer, het andere korter, en dan wordt het een
ander ding. In werkelijkheid echter is het schijnbare zijn een
wording tot iets anders. Een stuk hout schijnt lang hout,
een roos slechts kort een roos te blijven. Maar inderdaad is
het hout van heden evenmin het hout van gisteren, als de
roos zich zelf twee dagen lang gelijk blijft. De voorstelling
„zijn" is een bedriegelijke werking der zinnen ; de voorstelling „worden" de gerectificeerde ervaring.
Nu is echter de eigenaardigheid der ontwikkeling van het
menschelijk denken daarin gelegen, dat het zich telkens nieuwe
moeielijkheden schept, en bezwaren ontdekt tegen datgene,
wat uitgemaakt en begrijpelijk scheen. Dat bewijst ook het
optreden der Eleaten.
Des menschen geest heeft rekening te houden met de indrukken, door de zinnen ontstaan, maar, al is die alledaagsche ervaring gewijzigd en verbeterd door juistere opvatting,
toch is zijn kennis aldus verkregen onbetrouwbaar, indien zij
in strijd komt met de absolute onuitroeibare waarheden, die
de mensch niet aan de ervaring dankt. Deze zijn door de
Eleaten tot hun recht gebracht.
De reiziger, die van Napels zuidwaarts de Italiaansche kust
langs vaart, ontmoet een klein stadje Velia, eertijds Elea,
woonplaats van Klein-Aziatische Phocaeërs, die, in 544 v. Chr. uit
hun vaderland verdreven, deze kolonie hadden gesticht. In
de boeken over politieke geschiedenis wordt het plaatsje niet
vermeld. Maar van groot gewicht is het in de geschiedenis
van het menschelijk denken wegens de merkwaardige mannen, die daar eenige tientallen jaren vóór en na 500 v. Chr. leefden
en werkten. Aan hen toch is het eerste ontstaan van zoogenaamde geestelijke wetenschappen toe te schrijven. Dat ARTS-

TOTELES een logica en een metaphysica kon samenstellen,
was alleen mogelijk, omdat de Eleaten den eersten stoot hebben gegeven aan overwegingen, die tot het vormen van dergelijke wetenschappen leidden.
Hun beteekenis danken zij geenszins aan een vermeerdering
van natuurkennis of uitbreiding der wiskunde, maar uitsluitend aan een algemeene wijsgeerige theorie, evenals HERACLITUS. Als het belangrijkste dier theorie wordt door al onze
bronnen vermeld, dat de Eleaten aanhangers der eenheidsleer,
of met een moderner woord, monisten zijn. Maar waarin bestaat nu het eigenaardig kenmerk van die leer ? Dit is niet
zoo gemakkelijk aan te geven. Te zeggen, dat de monisten
het Heelal voor een eenheid aanzien, is niet onjuist, maar
kenschetst niet voldoende de leer der monisten. Iedereen kan
die bewering over het Heelal toegeven. Ons vaderland bevat
millioenen Nederlanders, maar die Nederlanders vormen te
zamen slechts één volk. Vele runderen in een weide vormen
samen één kudde. Zoo vormen alle bestaande dingen één
Heelal. Is die onnoozele uitspraak nu monisme ?
Zij is het niet, omdat de monisten, als zij van de eenheid
van het Heelal spreken, nog iets anders bedoelen dan de
eenheid van een aggregaat. Zij bedoelen een eenheid, die de
deelbaarheid in vele individu's uitsluit ; een volstrekte eenheid.
Het wezen, dat in dien zin één wezen is, moet niet tevens
als vele wezens kunnen beschouwd worden.
Bij den eerste der Eleaten, XENOPHANES, vertoont zich die
leer uitsluitend of althans voornamelijk als theologie. Hij is
de eerst bekende verdediger van het monotheïsme en tevens,
daar hij de godheid als identisch met de natuur beschouwt,
van het pantheïsme. Het hoofdbezwaar tegen alle monisme, hoe
het eene wezen zich aan onze ervaring als millioenen afzonderlijke wezens vertoonen kan, schijnt XENOPHANES nog niet gevoeld te hebben. Althans hij doet geen poging het op te lossen.
Bij XENOPHANES ' leerling PARMENIDES wordt de eenheidsleer, die hij wellicht in theologischen vorm had overgenomen,
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PARMENIDES kan met recht als de oudste metaphysicus beschouwd wórden. Wij zagen reeds in het Eerste Boek, hoe hij
door ontleding van het begrip, „bestaan" tot de stelling kwam,
dat het waarlijk bestaande d. w. z. dat, wat in alle opzichten
als bestaande moet beschouwd worden, niet ontstaan, noch
vergaan, noch veranderen kan. Wij zagen toen tevens van
hoe groot gewicht deze stellingen voor de ontwikkeling van
het denken zijn geweest. Vooreerst, omdat zij de oudste forznuleeringen zijn der twee logische hoofdwetten, vervolgens,
omdat PLATO, deze gedachten uitwerkende, er zijn supranaturalisme op gebouwd heeft.
Kan men nu echter, dit overwegende, PARMENIDES nog als
een natuuronderzoeker beschouwen en zijn leer als een hoofdstuk uit de geschiedenis der natuurwetenschap ? Nader onderzoek toont, dat op de algemeene stelling, dat de vóór-Socratici natuuronderzoekers waren, voor PARMENIDES geen uitzondering behoeft gemaakt te worden. Hij heeft zeker op
ongewone wijze onderzocht, nl. alleen door begripsanalyse en
dialectiek, maar ook die methode is, wel niet alvermogend,
maar toch noodig bij 't onderzoek. En het onderwerp, waarover hij spreekt, is zeer zeker de stoffelijke wereld. Dit blijkt
reeds allereerst uit zijn bewijs voor de Eleatische hoofdstelling:
de eenheid van het zijnde. Bij PARMENIDES loopt het aldus. Een
ledige ruimte is een „non ens" (niet-zijnde), en bestaat dus niet.
Ware nu het zijnde deelbaar, dan zou er tusschen de deelen
een ledige ruimte zijn, wat niet mogelijk is. Nu is het duidelijk, dat hierbij ondersteld wordt, dat het zijnde een stoffelii k wezen is ; alleen daarom kan de ledige ruimte niet bestaan,
omdat zij onstoffelijk is, en de gedachte aan onstoffelijke bestaande dingen bij PARMENIDES niet opkomt. Nog sterker
komt deze materialistische opvatting uit in de bewering, dat
het zijnde den vorm heeft van een „welgeronden bol", want
het moet in alle opzichten aan zich zelf gelijk zijn en kan zich
dus niet in de eene richting verder uitstrekken dan in de andere.
Het zijnde is bovendien identiek met het denken of de ge-
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dachte. Want ware het niet zoo, dan zou er iets buiten het
zijn bestaan, nl. de gedachte.
Minder duidelijk is het, waarom PARMENIDES leert, dat het
zijnde eindig van uitgebreidheid moet zijn, daar het anders
niet volmaakt zijn zou. Nu ligt het bevreemdende niet in die
verbinding van oneindigheid en onvolmaaktheid. Ook de Pythagoreërs beschouwden het oneindige als het verkeerde, onvolmaakte beginsel der dingen. Maar het is niet duidelijk, hoe
PARMENIDES er toe komt, het zijnde als volmaakt te beschouwen.
Uit het begrip is dat langs dialectischen weg niet af te leiden.
Waarschijnlijk doet zich hier de invloed van XENOPHANES
bemerken, wiens eenheid het volmaakte wezen, de Godheid is.
Met deze en nog enkele algemeene stellingen, bijv. dat het
zijnde onbewegelijk is, wat onmiddellijk voortvloeit uit de onmogelijkheid der ledige ruimte, is alles gezegd, wat PARMENIDES leerde in het eerste deel van zijn werk, dat hij exbiOda
(waarheid) noemde.
Wil men het getuigenis der zinnen niet ten eenenmale verwerpen, maar althans het werkelijk bestaan van worden, vergaan, verandering en veelheid aannemen, dan komt men tot
onzekere meeningen, waarvan PARMENIDES in het tweede
deel, 6óa (meening) genaamd, die leer schijnt te schetsen,
die op dit verkeerde standpunt nog het minst onaannemelijk is.
In dit deel levert hij een natuurphilosophie, waarin de
verschijnselen afgeleid worden uit de werking tusschen twee
tegengestelde elementen : licht of warmte en duisternis of
koude. Deze (16 ot is veel minder bekend dan de etbi&La, daar
zij veel minder de aandacht trok, zoodat slechts spaarzame
fragmenten tot ons gekomen zijn, over wier uitlegging veel
verschil van gevoelen bestaat.
Nieuwe waarheden zijn na PARMENIDES in de school van
Elea eigenlijk niet gevonden. Maar wel heeft PARMENIDES'
leerling ZENO zich zeer verdienstelijk gemaakt door het brengen van PARMENIDES ' gedachten in een gansch nieuwen vorm,
die het voordeel heeft van veel pakkender te zijn.
De eenheid van het Heelal bewijst ZENO aldus :
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Zoo er vele dingen zijn, moeten zij noodzakelijk èn in
eindig aantal, èn in oneindig aantal aanwezig zijn. In eindig
aantal, want er zijn er zoo veel, als er zijn, dus eindig
veel ; in oneindig aantal, want de bestaande dingen nemen
ruimte in, zijn dus deelbaar in het oneindige, zijn dus oneindig vele.
Die argumentatie berust dus op de stelling, dat een oneindig getal een contradictio in terminis is, en de juistheid van
deze bewering is gemakkelijk in te zien.
De reeks der getallen 1, 2, 3, 4 enz. heeft de eigenaardigheid van nooit aan een einde te komen ; ook bij de milliarden francs, die BISMARCK de Franschen betalen liet, zouden
altijd nog nieuwe milliarden gevoegd kunnen worden. Milliarden maal milliarden konden de Franschen wel niet betalen ; maar het bezwaar ligt in de beperktheid der Fransche
beurzen, niet in de natuur der getallen. Een getal van milliard
maal milliard gulden kan bestaan, en dat wordt algemeen
erkend door de wiskundigen, schoon degenen, die de wiskunde
uit waarnemingen willen afleiden, eigenlijk moesten bekennen,
dat zij het niet zeker weten, daar men nooit zoo groote getallen in de natuur heeft waargenomen. Elk lid van de reeks
der getallen heeft dus de eigenaardigheid voor vermeerdering
vatbaar te zijn, en daaruit volgt dat een oneindig aantal een
contradictie is.
Wat is toch de definitie van het oneindige ? Datgene, wat
grooter is dan elke denkbare grootheid. Het oneindig getal
moet nu, qua oneindig, geen vermeerdering toelaten, qua getal
wel. Blijkt hieruit reeds, dat een oneindig getal even ondenkbaar is als een vierkante cirkel, nog beter ziet men dit, als
men nagaat of men de bewerkingen der rekenkunde op een
oneindig getal kan toepassen. Kan men er een getal bijvoegen ? Natuurlijk niet, want het is het grootste. Kan men er
een getal aftrekken ? Neen, want er kan noch een eindig, noch
een oneindig getal overblijven. Is het even of oneven ? Niet
even, want een even getal is door twee deelbaar, het oneindig getal niet, daar het noch een eindig noch een oneindig
quotiënt kan geven. Maar ook niet oneven, want een oneven
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getal wordt door twee deelbaar als men 't met één vermindert, het oneindig getal niet.
Zeer duidelijk blijkt de tegenstrijdigheid, verscholen in de
oneindige getallenreeks, door het volgend argument van GALILEI. Elk getal heeft zijn quadraat ; derhalve is in de geheele
getallenreeks het aantal quadraatgetallen gelijk aan het geheele
aantal getallen. Maar het is ook kleiner dan het geheele aantal getallen ; want de laatste reeks bevat alle quadraatgetallen -}- nog vele andere.
Inderdaad zou dus het oneindig getal vele malen grooter
zijn, dan het is, en ZENO zegt terecht : Een getal, dat zoo
groot is, als het is, en noch kleiner, noch grooter, moet eindig zijn.
Er volgt hieruit, dat de oneindige ruimte een contradictio in
terminis is. Zij zou toch een oneindig aantal ellen lang zijn.
Er volgt uit, dat een tijd zonder begin en zonder einde een
contradictio in terminis is ; zij zou toch bestaan uit een oneindig aantal uren. De tegenstrijdigheden vermeerderen nog
als men bedenkt, dat de oneindige ruimte io maal meer palmen moet lang zijn dan ellen, en dus 10 maal oneindig veel
palmen lang ; de oneindige tijd 6o maal oneindig veel minuten lang enz.
Kan nu de oneindige ruimte niet werkelijk bestaan, zelfs
een beperkte ruimte, een beperkte tijd schijnt bij ZENO ' S argumentatie onbestaanbaar te wezen. Een el, een uur, is toch
deelbaar in 't oneindige, bestaat — kan men zeggen --- dus
uit oneindig veel deelen, d. w. z. is even onmogelijk als een
driehoek, die door twaalf zijden omgrensd wordt. Vandaar
ZENO ' S besluit : Ruimte en tijd bestaan niet werkelijk, slechts
zinsbedrog doet ons uitgebreidheden en tijden waarnemen ;
wie nadenkt, ziet in, dat zulke dingen onmogelijk zijn, en
moet de geheele natuur voor even onwezenlijk houden als
een droombeeld, daar zij ons uitgebreide lichamen en tijdelijke gebeurtenissen voorspiegelt.
Slechts in verband met het voorgaande kan men de strekking begrijpen der drie meest bekende bewijzen van ZENO
tegen de mogelijkheid der beweging.
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Het eerste betoogt, dat de snelle ACHILLES de trage schildpad nooit kan inhalen als zij hem, al is het nog zoo weinig,
voor is. Want terwijl hij op een plaats komt waar zij was,
heeft zij reeds een andere bereikt. Bereikt ACHILLES deze, dan
is zij weer op een andere enz.
Het tweede betoogt, dat ACHILLES zelfs geen stap kan doen ;
want hij moet eerst de eerste helft afleggen, maar voor hij
deze aflegt de helft daarvan enz. ; hij zou dus in een eindigen tijd een oneindig aantal wegen moeten afleggen.
Het derde eindelijk tracht aan te toon gin, dat een bewegend voorwerp bijv. een vliegende pijl in werkelijkheid stilstaat. Want hij is elk oogenblik op de plaats waar hij is ;
hij rust dus gedurende elk oogenblik, dus ook gedurende den
geheelen tijd.
Nu is het derde bewijs onweerlegbaar, als men de hypothese mocht aannemen, dat de tijd is samengesteld uit
oogenblikken, die niet verder deelbaar zijn. In ieder dier
oogenblikken kan de pijl zich niet bewegen, en dus niet in
den geheelen tijd, als die uit zulke oogenblikken is samengesteld. Zegt men echter, zooals ARISTOTELES, de tijd bestaat niet uit zulke oogenblikken ; zij is een continue grootheid, deelbaar tot in 't oneindige, welnu dan vervalt dit bewijs, maar dan wordt het hoogst moeilijk het eerste en het
tweede te weerleggen. Want dan erkent men, dat de looper
een oneindig aantal — d. i. een onbestaanbaar aantal —
lengtedeelen heeft afgelegd in een oneindig aantal — d. i. een
onbestaanbaar aantal — tijdsdoelen.
ZENO besluit dus, dat er een onverzoenlijke strijd bestaat
tusschen waarnemen en denken. De logica verklaart veelheid
en beweging voor onmogelijk, de waarneming verklaart ze
voor werkelijk en dus voor bestaanbaar. Maar daar nu de
waarneming ons in sommige gevallen bedriegt, de juistheid
der logica daarentegen onmogelijk ontkend kan worden, concludeert hij tot het verwerpen van alles, wat de waarneming
leert.
Noch de Oudheid, noch de Middeleeuwen zijn de bezwaren
van ZENO te boven gekomen. Eerst KANT is er in geslaagd,
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en hij heeft uit de eigenschappen van tijd en ruimte, die tot
deze bezwaren aanleiding gegeven hadden, een steunpunt
voor zijn leer gemaakt, zooals wij bij de bespreking van
zijn hoofdwerk zullen zien. Maar reeds langen tijd te
voren heeft de leer der Eleaten invloed geoefend. I-Iaar hoofdgedachte toch, de onveranderlijkheid van het zijnde, vinden
wij bij verreweg de meeste philosophen terug.

30. DE JONGERE JONIËRS.
Bij de zoogenaamde jongere Jonische natuurphilosophen,
wordt de Eleatische leer zoo aangewend, dat het onveranderlijke gezocht moet worden in de elementen (0146uaza) van
EMPEDOCLES, en weldra bij DEMOCRITUS in de atomen. Uit het
ééne komt het vele voort door verbinding en scheiding van
niet-veranderende stofdeelen. Met handhaving der onveranderlijkheid van dat, wat is, wordt worden en veranderen
bestaanbaar, d. i. verstandelijk te begrijpen, nl. als verbinding
en oplossing. Zoo zijn de waarheid en de meening niet
langer gescheiden, als bij PARMENIDES, m. a. w. de deductie
uit begrippen laat zich eenigszins aanpassen aan de inductie
door waarneming. Zoo kon EMPEDOCLES in termen, gelijk
aan die van PARMENIDES, de grondstelling zijner wijsbegeerte
verkondigen.
Deze beroemde man uit Agrigentum leefde omstreeks het
midden der 5 de eeuw. Omtrent zijn persoon zijn zeer vele en
zeer vreemde overleveringen in omloop geweest. Hij zou redenaar, geneesheer, toovenaar, ja wat niet al, geweest zijn ; hij
voorspelde en bezwoer de stormen ; hij kon dooden of schijndooden in 't leven terugroepen. Hij kleedde zich als een
priester ; liet zich bewierooken als een god en redder in de
verschillende steden, die hij bezocht ; hij wilde zich den schijn
geven op bovennatuurlijke wijze van de wereld te zijn weggenomen. Volgens HORATIUS sprong hij in den Aetna, opdat
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men zijn lijk niet zou vinden, maar de vulkaan wierp zijn
schoenen uit.
Hebben hier wijsgeerige gedachten gehuisd in een charlatan ? Zeer wel mogelijk. Denkbaar echter is ook, dat de groote
indruk van zijn optreden de phantasie heeft aan 't werk gezet.
Zijn fragmenten bewijzen, dat hij indruk moest maken ; hij
is pompeus, maar niet smakeloos in zijn zeggensmanier.
Zijn wijsbegeerte is niet werk uit één stuk. Zij bevat dingen, die moeilijk, met elkaar zijn te rijmen ; poëtische uitdrukkingen, ook vaak in de plaats van philosophische termen.
De vier elementen zijn : vuur, dichterlijk : de schitterende,
Zeus ; lucht, Hera ; aarde, de levenbrengende Hades ; water
het vocht, dat is een tranenbron. De goden zijn langlevend,
niet eeuwig ; maar de God is het Heelal, tot zijn oorspronkelijke eenheid teruggekeerd, de bol, waarin alle elementen
zijn vereenigd, als de Liefde zegeviert over den Haat. Liefde
en Haat zijn de dichterlijke omschrijving van één begrip,
ni. kracht, slechts onderscheiden, in zooverre zij nu eens,
samenvoegende, het volmaakte één voortbrengt, dan weer, scheidend, de onvolmaakte wereld brengt in stage wisseling. Het
beeld is niet goed gekozen (ARISTOTELES heeft het reeds opgemerkt), want in den acpciiog (het volmaakte één, dus ook
het volmaakte één der Eleaten, maar slechts tijdelijk een
eenheid) is juist scheiding der elementen, en als de Haat zijn
werk begint, schept hij eerst, door te binden, de elementen.
Bij den telkens plaatshebbenden overgang van het één tot het
veel, de zegepraal dus van den Haat, vormen zich eerst monsters : hoofden zonder hals ; armen zonder schouders ; oogen
zonder voorhoofd ; wezens met twee aangezichten, twee ruggen ; mengsels van rund en mensch, man en vrouw. Dat alles
is niet voor voortplanting en levensduur geschikt. Eindelijk
brengt het toeval wezens voort, die zich kunnen in stand
houden en met elkander voortplanten. Zulke wezens geven
dus het denkbeeld, alsof ze met wijze bedoeling geschapen
waren, al zijn ze het volstrekt niet. Dat denkbeeld bracht
LUCRETIUS, de romeinsche dichter van het materialisme in
verzen, toen hij schreef tegen de teleologie der Stoïcijnen :
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„Niet daarom (is) van nature iets aan het lichaam, opdat
wij het zouden kunnen gebruiken, maar datgene, wat er is,
veroorzaakt het gebruik."
Tegen deze leer is ARISTOTELES te velde getrokken, en
de Stoïcijnen weidden uit over de doelmatigheid der natuur.
Reeds hier vinden wij dus den strijd over het al of niet toelaten der teleologie in de natuurbeschouwing, die ook nog in
de moderne wijsbegeerte zulk een voorname rol speelt. Wij
zullen er nog herhaaldelijk op terugkomen.
In zijn levensbeschouwing is EMPEDOCLES pessimist. Het
aardsche leven is zoo ellendig, dat het slechts als boete en
straf kan beschouwd worden. Alleen een zedelijk leven kan
bewerken, dat de ziel in haar volgende levensperiodes een
beter wezen wordt.
Dit stukje zielsverhuizing past eigenlijk in 't geheel niet
in het systeem van EMPEDOCLES. In zijn leer komen trouwens meer inconsequenties voor, wat niet te verwonderen
is, want zij is een zonderling mengsel van Parmenideïsche,
Heracliteïsche, Pythagoreïsche denkbeelden, vol tegenstrijdigheden, die EMPEDOCLES voor zijn lezers, en misschien voor
zichzelven, bedekte door zijn denkbeelden niet te preciseeren
maar in nevelen te hullen. Als men echter in aanmerking
neemt, dat hij, meer dan de Eleaten, tot de menigte zich
heeft gericht, dat hij practisch nuttig wilde zijn voor velen,
en misschien ook, niet zonder ijdelheid, zich een naam wilde
maken, is het te begrijpen, dat hij niet in de eerste plaats
naar een goed sluitend systeem gezocht heeft.
Een geheel ander man was ANAXAGORAS, geboortig uit
Clazomenae, die als oudere tijdgenoot en leermeester van
PERICLES te Athene geleefd heeft. Hij was een rustig denker, wars van opzienwekkend optreden, zonder dichterlijke
inkleeding zijner denkbeelden, maar juist daardoor meer bij
de menigte gehaat en gevreesd.
Bij het tanen van PERICLES ' invloed en gezag liep hij
gevaar wegens zijn van het volksgeloof afwijkende denkbeelden over de astronomie te worden veroordeeld. Toch ver-
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mocht zijn bewonderaar PERICLES hem nog te redden. Naar
Lampsacus verhuisd, leefde hij daar rustig, stond in eere, en
werd bij zijn sterven betreurd.
Zijn boeken waren tijdens het leven van SOCRATES in Athene
gemakkelijk te verkrijgen, en velen bekend, zooals wij uit
SOCRATES ' verdedigingsrede bij PLATO kunnen zien.
Hij was de eerste wijsgeer, die Athene tot zijn verblijf
koos, en kort daarna werd deze stad het brandpunt der philosophische meeningen, maar toch heeft de leer van ANAXAGORAS
daar weinig blijvende gevolgen gehad. Erkend wordt het, dat
zijn verlichte denkbeelden invloed hadden op PERICLES, vooral
ook op den dichter EURIPIDES, die schoone versregels aan
zijn nagedachtenis wijdde, maar het spoedig daarna opkomend
Platonisme is terughoudend omtrent den natuuronderzoeker.
In de Apologie laat PLATO SOCRATES spreken van de „onzinnige meeningen van ANAXAGORAS " , en in den Phaedo wordt
aan SOCRATES in den mond gelegd, dat hij met blijde verrassing vernomen had, hoe ANAXAGORAS den Nou, het denken,
als de oorzaak had aangewezen van alle verschijnselen, dat
hij daarom gretig diens boeken had gelezen, maar zeer was
teleurgesteld. „Wel wordt die Nous", -- zegt SOCRATES, -- „als
oorzaak gesteld, maar als het er op aan komt, gebruikt hij
(ANAXAGORAS) slechts lucht en aether, water en andere
dwaze dingen, om de wereld te verklaren". SOCRATES vond
dus niet wat hij zocht ; wat hij gehoopt had te zullen vinden,
nl. de aanwijzing, dat de dingen zóó waren, juist als het doelmatig was, dat zij waren.
Toch is ANAXAGORAS, door dat woord Novs alleen, het
uitgangspunt van alle bespiegelingen, die in de oudheid een
tegenstelling vormen met het zuivere materialisme. Als CICERO
zegt ( Tusc. Disp. I. 26) „Er bestaat dus een afzonderlijk element, een werking van denkkracht, geheel anders dan de
bekende en veel besproken elementen" --- dan spreekt hij
uit, wat ANAXAGORAS aan het wijsgeerig denken heeft toegevoegd.
Dat „afzonderlijk element" noemt ANAXAGORAS Nov, verstand, wijl, hetgeen hij bedoelde, hem voor den geest stond
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als iets, gelijksoortig aan 's menschen kiesvrijheid, geheel verschillend van den onvermijdelijken staat van het stoffelijke.
In XENOPHON' S Cyropaedia V I, komt een merkwaardig
gesprek voor, waarin een menschelijke hartstocht, en wel de
verliefdheid, met het vuur wordt vergeleken. Het vuur, heet
het daar, brandt altijd hem, die het aanraakt, de liefdebrand
kan door 's menschen overleg verhinderd worden zijn werking te voltooien.
Een steen, die van een berg rolt, kan ook verhinderd worden in zijn baan, maar dan is de oorzaak der verhindering
gelijksoortig aan de oorzaak van den val ; bij den mensch,
die zijn hartstocht bedwingt, geschiedt dat door iets, dat ongelijksoortig is aan dat, wat den hartstocht wekt. Dit verschil
tusschen het physische en het psychische is door ANAXAGORAS
het eerst gevoeld. Toch heeft hij het nog niet duidelijk kunnen uitspreken.
Eigenlijk wordt zijn Nov toch weer een stof. Het is, alsof
men heden ten dage naast zuurstof en stikstof enz. wilde
spreken van organiseerstof, iets, dat onder de bekende elementen gemengd, een soort gisting brengt en tot organisatie
dwingt ; een specerij, die kruidt, want het is Xurzótca-ov 7ruvacov
)(marrow, (het fijnste en zuiverste van alle stoffen), zijnde de
oorzaak, dat de stof tot dingen wordt.
De onveranderlijkheid echter van het zijnde blijft gehandhaafd ; scheiding en verbinding van het zichzelf gelijkblijvende,
geeft de verscheidenheid ; wezensverandering is ondenkbaar.
Dit zichzelf gelijkblijvende zijn bij ANAXAGORAS homogene
stoffen. In de bestaande wereld is steeds verbinding van verschillende dier in zichzelf homogene stoffen. Men noemt
ze echter naar hetgeen bij die samenkoppeling de meerderheid heeft, en dus voor oppervlakkige waarneming het eenige is.
Nu moet echter erkend worden, dat die homogene stoffen van
ANAXAGORAS, b.v. bloed en vleesch, alles behalve homogeen zijn
naar de moderne opvatting, Maar zonder microskoop en goede
balansen was juiste onderscheiding onmogelijk, en die willekeur in het bepalen van elementen heeft tot LAVOISIER voortgeduurd. Al die elementen (óµoto o ) zijn ongeboren en onSPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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vergankelijk, maar in oneindig fijn verdeelden staat vormen
zij een chaotische massa, die elke bepaling van kleur, smaak,
gedaante enz. onmogelijk maakt. Zij zijn hrFC f ot, onbepaalbaar.
Op dien aanvangstoestand volgt een scheiding, die nog
steeds doorgaat, en het is de Nors, die voortwerkt om het
betere, dat is het meer homogene, voort te brengen.
De domme menigte heeft ANAXAGORAS willen veroordeelen om zijn astronomische beschouwingen, die hier onbesproken kunnen blijven, wijl ze niet beter of slechter waren dan die
van andere wijsgeeren. Zij achtte het goddeloos over de zon
te spreken als over een „gloeienden steen" —, maar zij besefte
niet, dat die „goddelooze" het denkbeeld van een „afzonderlijk element" heeft ingeleid, dat de hoeksteen zou worden van
alle stichtelijke beschouwingen.
De beide laatste vertegenwoordigers der jongere Jonische
wijsbegeerte, DEMOCRITUS en LEUCIPPUS (over LEUCIPPUS
achtte het reeds ARISTOPHANES voldoende te verklaren, dat
hij juist als DEMOCRITUS gedacht en geleerd had), waren
atomisten. Evenals EMPEDOCLES en ANAXAGORAS verkondigden zij, dat worden en vergaan niet bestaan, maar zij leeren
dat in strengeren zin dan hun voorgangers. De zoogenaamde
elementen van dezen waren deelbaar tot in het oneindige.
Volgens de atomisten heeft de deelbaarheid een grens ; er
zijn atomen, en er is cen ledige ruimte. Hun leer stamt rechtstreeks uit die der Eleaten, maar zij trokken de tegenovergestelde conclusie uit de praemissen. Zoowel de atomisten als de Eleaten nemen aan, dat er geen beweging zonder
ledige ruimte mogelijk is en dat die ledige ruimte is : het nietbestaande. Maar terwijl de Eleaten nu concludeerden ; dus is
beweging en veelheid der dingen slechts schijn, want het nietzijnde is niet, zeggen de atomisten omgekeerd : het bestaan van
beweging en van veelheid laat zich niet ontkennen ; deze zijn
alleen mogelijk door een ledige ruimte, derhalve bestaat het nietzijnde evenzeer als het zijnde. Bij PLUTARCHUS adv. Colot. IV
wordt het in eigenaardige termen medegedeeld : PLUTARCHUS
zegt, dat volgens DEMOCRITUS tij ,u&XXov r6 Nv 3j -r Llióbv
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2-vat (,,het iets even goed bestaat als het niets") en hij voegt er
bij „alsof ook dat een wezen was en een eigen bestaan had".
De stelling : dat het niet-bestaande bestaat, is hier echter
slechts schijnbaar een contradictio in terminis ; het xFviv,
vacuum, is wel degelijk iets, nl. een ruimte. Het heeft echter
geen lichamelijk bestaan en moet daarom aan de oude philosophen voorkomen als „niets". Vandaar de oppositie bij
de meesten tegen het vacuum.
ARISTOTELES Pliys. IV 6 voert vier gronden aan, waarop
DEMOCRITUS tot het aannemen van een ledige ruimte was gekomen : het bestaan der beweging ; de mogelijkheid van samendrukking en van uitzetting ; het feit, dat men in een vat vol
asch nog vrij wat water kan gieten, zonder dat het overloopt ; de groei der lichamen.
Alle waarneembare lichamen zijn bij DEMOCRITUS aggregaten van atomen, hier en daar door ledige ruimte gescheiden. Deze atomen hebben geen andere eigenschappen dan
uitgebreidheid, vorm en zwaarte, en wel de laatste evenredig
aan de grootte. De waarneembare lichamen daarentegen hebben diezelfde eigenschappen en schijnen bovendien nog vele
hoedanigheden te bezitten, die echter in werkelijkheid niet
bestaan.
Wij weten over de dingen niets naar waarheid, maar een
voorstelling er van „stroomt ons toe". Die zich aan ons opdringende voorstellingen zijn niet het noodzakelijk gevolg der
aanschouwde dingen, want wel zijn ze 6v6gcluera d.i. niet gemakkelijk te verstoren, lang standhoudend, maar zij zijn niet
cccp6ctrZa, onvergankelijk, wat ze zouden zijn als ze uit de dingen kwamen, of in de dingen zijnde in ons overgingen. De dingen zelf verschillen dus in waarheid ook slechts door grootte
en ordening der atomen.
Onder deze zijn het de ronde, zielstof- of vuuratomen, die
het denken en alle zielsfunctiën voortbrengen. Zij bevinden zich in de lucht, de ademhaling van mensch en dier
brengt ze naar binnen. Die beweging geschiedt etváyx?1, dat
is : niet door iets buiten de atomen, maar door de blijvende

natuur der atomen. Zoo ontstaat de zuiver mechanische

— 164 —
wereldbeschouwing. Hier is niets meer voorhanden van het
mythische, animistische, dat EMPEDOCLES nog had in zijn
Haat en Liefde, en evenmin van het „afzonderlijke element"
den Nova van ANAXAGORAS.
Zuiver mechanisch is de leer van DEMOCRITUS.
1 °. omdat hij zekere bepaalde bewegingen aanziet voor den
natuurlijken toestand der stofdeelen, en de wijziging dier bewegingen voor 't noodwendig gevolg van bepaalde hoedanigheden der stofdeelen.
2°. omdat hij atomist is. Het water en het vuur van EMPEDOCLES b.v. zijn niet volstrekt onveranderlijk, daar zij deelbaar gedacht worden, en dus nu eens in grover, dan weer in
fijner verdeeling voorhanden zijn.
3°. omdat EMPEDOCLES en ANAXAGORAS hun elementen vele hoedanigheden toekennen, die voor wiskundige behandeling onvatbaar zijn : kleur, warmte, smaak enz., terwijl
DEMOCRITUS aan de atomen geen andere hoedanigheden toeschrijft dan vorm, grootte, beweging, die als de mathematische hoedanigheden kunnen gelden, en naar mechanische
wetten verklaard kunnen worden.
Wij kunnen uit plaatsen van ARISTOTELES afleiden, dat
DEMOCRITUS in zijn talrijke geschriften de toepassing der
mechanische beschouwing op alle verschijnselen, die hij kende,
heeft beproefd.
Veel instemming en volgers heeft hij niet gevonden. De
critiek der Socratische school heeft zijn theorie doen verwerpen. Wat PLATO van hem dacht, weten wij niet, want hij
noemt zijn naam niet. ARISTOTELES heeft het systeem verworpen, voornamelijk wegens het ontbreken van een teleologie.
De latere oudheid, voor zooverre zij niet het Epicureïsme
aanhing, heeft DEMOCRITUS vergeten of geminacht. Dit is
voornamelijk toe te schrijven aan de heftige taal van CICERO,
aangezien deze, zelfs tot het begin van onze eeuw, gold als
de grootste autoriteit voor de geschiedenis der philosophie.
Flagitia, schandelijke leer, noemt hij de wijsbegeerte van
DEMOCRITUS.
Maar de onpartijdige beoordeelaar zal erkennen, dat zijn
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systeem, hoe eenzijdig ook, hoe ongeschikt om tal van verschijnselen te verklaren, die den mensch betreffen en waarin
deze als mensch het meeste belang stelt, toch goede diensten
kan bewijzen als grondslag van 't onderzoek der natuur.
Op 't gebied der ethiek wordt als kernspreuk van DEMOCRITUS vermeld : w; r?,:iiru a &v,uai&at z xt c tc ru uvcuó4Jut,
(zich zooveel mogelijk verheugen en zoo weinig mogelijk bedroeven). Er is na hem een verhevener levensdoel dan de meest mogelijke vreugde en 't minst mogelijke verdriet den mensch voorgehouden, maar de stelling, dat geestelijk genot den mensch
beter past dan lichamelijk genieten, verheft hem boven de
lieden, die HORATIUS schertsend noemt : pinguis et nitidus
Epicuri de grege porcus.
Met DEMOCRITUS sluit ons overzicht van de periode der
vddr-Socratici, want de laatste representanten van dat tijdvak
kunnen hier onbesproken blijven, aangezien hun werk een
teruggrijpen was naar de lang voorbijgestreefde opvatting der
eerste naieve denkers, wier richting als het hylozoïsme wordt
aangewezen.
De tijden zouden geheel andere dingen brengen dan deze
opleving van verouderde begrippen.

HOOFDSTUK III.
Het ontstaan der ethiek.

31. DE WIJZIGING IN HET ONDERWERP DER WIJSBE-

GEERTE EN HAAR OORZAKEN.
Omstreeks het midden der 5e eeuw v. Chr. wordt de kunde,
die de philosophie zoekt, van een gansch anderen aard, dan
wij tot nu toe hebben leeren kennen.
Zeer juist wordt die verandering weergegeven door CICERO
(Tusc. 5) : „SOCRATES nu heeft het eerst de philosophie van
den hemel omlaag naar de steden geroepen, en haar in de
huizen ingevoerd, en gedwongen onderzoek te doen naar het
leven en de zeden, en wat goed of slecht is."
Minder billijk is het, die verandering alleen aan SOCRATES
toe te schrijven, daar anderen, nl. de sophisten, hem voorgegaan waren.
De volgende omstandigheden hebben die wijziging in het
onderwerp der wijsbegeerte veroorzaakt :
I°. De onderlinge strijd der verschillende theorieën over
de natuur, die de meening wekt, dat op dit gebied toch
niet eenstemmigheid te bereiken valt, en dus alle zoeken
vruchteloos is. SOCRATES spreekt die meening uit, als hij
zegt (XENOPHON, Memorabilia, I. I, I3—I5.): „Het gaat
den philosophen als den krankzinnigen, allen verschillen
onderling." Die strijd was niet hinderlijk, zoolang de scho-
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len plaatselijk gescheiden waren. Maar Athene was een
centrum van geestelijk leven geworden, tengevolge van de
politieke beteekenis, die het door zijn houding in de Perzische oorlogen en door de politiek van PERICLES had gekregen, door den invloei van kunstenaars, die er heen kwamen voor de groote bouw- en kunstwerken, die er werden tot
stand gebracht, en door den stroom van gasten, aangetrokken
door de jaarlijksche tragedie-wedstrijden en andere feestelijkheden en merkvaardigheden. Door dat samenkomen te Athene
wordt het gebrek aan overeenstemming der natuurphilosophen
natuurlijk sterker gevoeld, en tengevolge daarvan ontstaat
de overtuiging, dat wetenschap aangaande de natuur onbereikbaar is ; dit leidt de gedachten van de natuurstudie af.
2°. De hooge vlucht, die de tragedie door de werken van
AESCHYLUS en SOPHOCLES neemt. Daardoor wordt in hooge
mate de aandacht op de zedelijke vragen gevestigd. Gewoonlijk berust het lijden en de strijd hunner helden op een
strijd van plichten. Zulke tooneelen brengen de vraag op de
lippen : „Is er een algemeene methode ter beslissing van
zulke vragen ?" „Wat is de meest ver reikende, de hoogste
plicht?" Zoo leidt de tragedie de gedachten op de vragen
der ethiek.
3°. Het wakker worden van de belangstelling der Grieken
in dialectiek. ZENO wordt door ARISTOTELES de uitvinder
genoemd van de dialectische kunst, waarmede nu eens eenvoudig de disputeerkunst bedoeld wordt, dan weer het critisch onderzoek van begrippen, de analyse van hun inhoud,
de beoordeeling hunner waarde, het opsporen van hun definitie. Inderdaad vallen ZENO 'S redeneeringen over veelheid
en beweging onder die rubriek, maar niet minder PARMENIDES ' redeneeringen over het zijnde, en waarschijnlijk nog veel
betoogen van vroegeren.
Met meer recht mag SOCRATES als de vader der dialectiek
genoemd worden, omdat hij daarin den weg der wetenschap
zag en haar op ruimer gebied op voortreffelijke wijze toepaste.
Reeds in het Eerste Boek besprak ik met enkele woorden
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SOCRATES ' dialectische methode. Ik wil haar hier nog wat
nader toelichten door een voorbeeld dat PLATO er van geeft
in den dialoog Charmides. Er wordt gevraagd naar een definitie van het begrip ówcpooaivrj , ingetogenheid of matigheid.
Het eerst wordt deze definitie beproefd : Gwcpooaivii is een
soort van bedaardheid, rustigheid, langzaamheid. Deze verklaring wordt verworpen, want ówcoo6Uv i is iets voortreffelijks,
langzaamheid in vele gevallen niet.
Als tweede verklaring wordt gegeven : ówcpooóvv ij is schaamte.
Dit wordt om dezelfde reden verworpen, want HOMERUS zegt :
„het is niet goed, als schaamte in een arm man gevonden
wordt", terwijl ówcpooóvv ij steeds voortreffelijk is.
Ten derde wordt beproefd : ówcp 000-vvij is zich met zijn eigen
zaken bezig te houden. Maar de geneesheer, die een zieke
geneest, bemoeit zich niet alleen met zijn eigen zaak, evenmin de architect of de wever, en zijn zij daarom niet actk oovs ?
Op deze wijze tracht men door onderzoek van al de gevallen, waarin het begrip gebruikt wordt, de eigenaardige
kenmerken er van vast te stellen. Na veel discussie wordt
echter hier, zooals in vele andere dialogen, het gesprek gestaakt, zonder dat men een definitie bereikt heeft.
4°. Het ontstaan der rhetoriek. Voor den Griek, voornamelijk voor den Athener, was het van veel gewicht goed te
spreken. De rhetoriek begint dan ook omstreeks dezen tijd
stelselmatig beoefend te worden. Het onderwijs hierin vestigde
natuurlijk de aandacht op de vragen der psychologie. De rhetor
is psychagoog, en om de zielen te leiden, moet hij ze kennen.
5°. De onderzoekingen der latere natuurphilosophen over
de waarneming door de zintuigen. Wij zagen dat DEMOCRITUS
de zinnelijke waarneming grootendeels voor bedriegelijk houdt.
Hij vertrouwt er dan ook veel minder op, dan op het dialectisch denken.
Evenzoo de andere natuurphilosophen. Waarom is volgens
PARMENIDES verandering, ontstaan en vergaan onmogelijk ?
Wegens het begrip van het bestaande in den strengsten zin
des woords.
Waarom is beweging onmogelijk volgens ZENO ? Omdat
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zoowel de ruimte als de tijd zich voordoet als deelbaar in
het oneindige en een oneindig aantal deeltjes is een onbestaanbaar aantal deeltjes.
Deze onderzoekingen leiden tot de vragen der leer van het
kenvermogen.

§ 32. DE SOPHISTEN.
De, gewoonlijk rondreizende, docenten in deze nieuwe wetenschappen (dialectiek en rhetoriek) worden gewoonlijk sophisten genoemd. Deze mannen vormen geen philosophische school
met overeenkomstige denkbeelden en doeleinden, maar een
klasse van invloedrijke mannen, wier levenswerkzaamheid overeenstemt. Daarom moet ieders beteekenis afzonderlijk nagegaan worden. De meest bekenden zijn :
PRODICUS, de „onschuldigste der sophisten" genaamd, omdat zelfs het strengste onderzoek niets zedebedervends bij
hem heeft kunnen vinden. De strekking zijner zedelijke verhalen, b.v. van de bekende parabel van HERCULES op den
tweesprong, wordt door SOCRATES zeer geprezen. Voorts was
hij een goed taalkenner, ijverende voor zuiver Grieksch en 't
juist gebruik van woorden. „Ontzettend (6FCv6 )"--leert hij bijv.
in den Protagoras — „moet altijd in malam partem genomen
worden. Ontzettende rijkdommen of geweldig sterke gezondheid zou onzin zijn".
HIPPIAS de polyhistor, groot geleerde in alles wat destijds
te weten was. Hij legt grooten nadruk op een tegenstelling,
die sedert hij haar uitsprak, èn in Griekenland, èn elders een
groote rol speelt, de tegenstelling tusschen natuurbegrippen
en conventioneele of maatschappelijke begrippen. Die tegenstelling gaat bij HIPPIAS en zijn geestverwanten gepaard met
sympathie voor al wat natuurlijk is, en met afkeer van het
conventioneele. Hoe is die tegenstelling en die voorkeur te
verklaren ? Grootendeels door een onjuiste voorstelling om-
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trent het „natuurlijke", dat als tegenstelling van het conventioneele gedacht wordt. Zoowel de enkele mensch als de menschheid is geneigd, wat lang geleden is beter te keuren dan het
tegenwoordige en zoo is ontstaan een illusie omtrent de
oudste toestanden, die men dan als den natuurstaat aanduidt.
Oudere lieden zijn in den regel laudatores temporis acti,
omdat de bronnen der gemakkelijk verkrijgbare genietingen
voor hen verstopt zijn, b.v. het genot der schooljeugd te twaalf
uur, en omdat de indruk, dien verschijnselen maken, als zij bij
herhaling voorkomen, veel geringer is dan den eersten keer.
Voorts omdat een verloopen periode van ons leven ons,
zelfs in de jeugd, veel gelukkiger voorkomt dan zij inderdaad
geweest is. De kinderjaren liggen achter den man als een
verloren paradijs. Menschen, die overal den indruk van ontevredenheid gemaakt hebben op hun omgeving, verklaren geregeld, dat zij het onder vroegere levensomstandigheden veel
beter hadden.
Uit die ingenomenheid met den ouden tijd ontstaat de sage
van de gouden eeuw. (HESIODUS, OVIDIUS, HORATIUS.) Die
gefingeerde begintoestand wordt als een verloren ideaal tegenover den werkelijken beschavingstoestand geplaatst. Ook in
later eeuwen wordt die tegenstelling nog dikwijls gemaakt ;
zoo door ROUSSEAU, door GOETHE in den Werther, door
CHATEAUBRIAND in Atala en René. Ook in onzen tijd komt
zij nog veel voor ; zoo willen de socialisten de kunstmatige
ongelijkheid, die het gevolg is van onze maatschappelijke toestanden, opheffen, maar de natuurlijke ongelijkheid eerbiedigen.
Zeer duidelijk wordt deze geestesrichting uitgedrukt door
de phrase van den ouden Heer SMITS in de voorrede zijner
Hollandsche vertaling van The book of snobs : „Ik neem
dus aan, dat de mensch niet één ikheid in zich bevat, maar
twee. De eene ikheid is de mensch, zooals God hem geschapen en de natuur hem ontwikkeld heeft ; de andere is cie
ploert, zooals de maatschappij hem mismaakt en de wereld
hem verknoeid heeft."
Dat HIPPIAS geheel een antieke ROUSSEAU was, blijkt o.a.
uit zijn verschijning te Olympia in een zelf gemaakt kostuum.

De natuurmensch kent geen verdeeling van arbeid. De Emile
van ROUSSEAU moet alles zelf kennen. Een van de boeken, waarmee hij het meest is ingenomen, is dan ook Robinson Crusoë.
De wederlegging dier Rousseausche leer is niet moeilijk,
maar, blijkens de ervaring, van weinig effect. De natuurtoestand is een fictie. De mensch, die oud en wijs genoeg wordt
om over zijn toestand na te denken, ontdekt, dat hij in betrekking staat tot tal van verschijnselen buiten hem -- de
zoogenaamde stoffelijke natuur — die hem nu eens heilzaam,
dan weer schadelijk zijn. Wel verre van zich aan de natuur
over te geven, tracht hij haar nadeelige werkingen te ontgaan door kleeding en beschutting, en zooveel hij kan haar tot
zijn voordeel aan te wenden door vuur, door roofdieren, die
hij temt, enz. Evenzoo ontdekt hij in zichzelf onberedeneerde
driften en begeerten, wier opvolging onder zekere omstandigheden het lichaam nuttig, onder andere schadelijk is. Als hij
goed tot bezinning is gekomen, kan hij niet nalaten daarmee
eveneens te handelen als met de stoffelijke machten. Hij
wapent zich tegen zijn toorn, niet minder dan tegen den
orkaan, en vermijdt den nijd niet minder dan de winterkoude.
De heilzaam gebleken natuurdriften, zeker soort van welwillendheid, van eerzucht enz. gebruikt hij, maar liefst niet natura
duce, doch ratione duce. Zoo is het thans, en zoover onze
historie reikt, is 't altijd zoo geweest. Alleen door zekere mate
van heerschappij over de stoffelijke natuur buiten, en de geestelijke natuur in hem, is de mensch Homo sapiens, iemand
die nadenkt, en weet wat hij doet. De aanbeveling van den
natuurtoestand is dus het verkiezen van iets dierlijks boven
iets menschelijks, de brutaliteit boven de humaniteit. Dit
neemt natuurlijk niet weg, dat onze beschaving gebreken kan
hebben, maar men mag haar niet bestrijden, omdat zij afwijken zou van den natuurtoestand.
PROTAGORAS was een gansch ander man dan PRODICUS of
HIPPIAS. Als belangstellend beoefenaar der Grieksche taal is
hij naast PRODICUS te stellen ; evenzoo als dichter van fabels
met een zedekundige strekking. Maar daarenboven was hij de
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en PRODICUS keert. Wij kennen het hoofdzakelijk doordat
PLATO het in den Theaetetus heeft besproken.
De zinnelijke waarneming werd, zooals wij zagen, reeds door
de jongere Jonische natuurphilosophen ten deele als bedriegelijk
beschouwd. Volgens DEMOCRITUS komen van de waargenomen eigenschappen alleen de ruimtelijke aan de dingen, zooals zij buiten ons bestaan, toe ; de andere, zooals kleur, smaak
enz., niet. Maar dezelfde gronden, die tegen de aanwezigheid
der laatste eigenschappen in 't objekt pleiten, doen dat ook
tegen die der eerste. Zoo vertoont de grootte en de beweging van een voorwerp zich verschillend, naarmate de positie
van den waarnemer verschillend is. Wij kennen, ook bij ruimtelijke waarneming, niets dan toestanden in ons, die wij opvatten als representanten van hoedanigheden der dingen buiten ons. Maar er is geen enkel bewijs voor, dat die dingen
in eenig opzicht zóó zouden zijn, als wij ze waarnemen. Andere
organen en andere geestvermogens zouden ons de stoffelijke
wereld gansch anders doen waarnemen.
Geeft dan het denken meer betrouwbare uitkomsten ? PROTAGORAS schijnt aangenomen te hebben, dat dit op 't gebied
der mathesis wèl het geval is. Maar ook alleen dan, wanneer
wij ons uitsluitend bepalen tot onze eigen begrippen. Zoo
gelden de meetkundige stellingen alleen van gedachte lijnen,
die b.v. volmaakt recht zijn en geen breedte bezitten, en niet
van waarneembare lijnen. Op geen enkele wijze komt de mensch
tot kennis van iets anders dan zijn denkbeelden. Het is een
illusie, te meenen, dat men die denkbeelden met de dingen zelf
kan vergelijken om te zien of ze juist zijn.
Vandaar PROTAGORAS ' stelling : „Voor alle dingen is de
mensch de maatstaf; voor het bestaan der bestaande en
voor het niet-bestaan der niet-bestaande."
Derhalve kan ieder alleen zeggen, hoe hem de dingen voorkomen. Te meenen, dat een der meeningen over een bepaalde
quaestie waar is, de andere valsch zijn, is verkeerd, want men
heeft geen middel om ons denkbeeld met het ding, dat er door
gedacht wordt, te vergelijken. Dit wordt ook wel zoo uitge-
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drukt : te meenen dat van twee tegengestelde meeningen : A
is B en A is niet B, noodzakelijk de een onwaar is, is verkeerd ; beide zijn waar, voor wie ze hebben. Op de vraag
bijv. : „Is de philosophie natuurwetenschap of is zij kennis
van den mensch als geestelijk wezen ?" zou PROTAGORAS antwoorden : „Beide is waar, het eerste voor THALES, het tweede
voor SOCRATES " . Hierbij komt het bedenkelijke van PROTAGORAS ' standpunt niet duidelijk te voorschijn, daar het woord
philosophic inderdaad dubbelzinnig is. Maar nemen wij het
verhaal van SOLON ' s gesprek met CROESUS bij HERODOTUS,
door vele historici voor een fabel gehouden, dan zegt PROTAGORAS : „SOLON heeft zoo met CROESUS gesproken en
SOLON heeft ook niet zoo met CROESUS gesproken". Met
andere woorden, het constateeren van wat wij waarheid noemen, is onmogelijk ; ieder kan alleen zeggen, hoe hem de
dingen voorkomen.
„Is dan", vraagt men, o. a. PLATO in den Theaetetus, „onderwijs en opvoeding geen dwaasheid ? Is uw handelen niet
met uw leer in strijd ?" „Geenszins", laat hij PROTAGORAS
antwoorden. „De meeningen, die ik mijn leerlingen doe aannemen, zijn niet meer waar dan andere zouden zijn, maar zij
zijn heilzamer. Zij maken geestelijk gezond".
Zulk een man moet op de geleerdheid van HIPPIAS met
minachting neerzien, want hij waardeert alleen die inzichten,
die den mensch in de practijk te pas komen. Dat doet hij
dan ook (Begin van PLATO 'S Protagoras), waar hij zegt, dat hij
zijn leerlingen niet plaagt met astronomie en meetkunde en
muziek, daarbij op HIPPIAS doelende, maar hen alleen vormt
voor hun taak als huisvader en staatsburger, en hun dus
leert juist te oordeelen over economische en politieke quaesties en goed en overtuigend te spreken, waartoe menschenkennis conditio sine qua non is. Eigenlijk is die opvoeding
in juist spreken en juist oordeelen over de daden der menschen eenigermate de taak van iedereen. Maar PROTAGORAS
meent, dat hij het beter kan dan de anderen, en om te zien,
of zijn leerlingen het er mee eens waren, had hij de volgende
wijze van betaling ingevoerd. Voordat hij zijn onderwijs gaf, be-
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paalde hij een som als honorarium, en liet het dan aan zijn
leerlingen over, als hun na het ontvangen van het onderwijs
die som te hoog voorkwam, zelf te bepalen hoeveel het onderwijs waard was. Het resultaat toonde, dat zijn leerlingen
het volkomen met hem eens waren over de waarde van zijn
onderwijs.
Dat zulk een man het geheel en al met HIPPIAS oneens
is over de voortreffelijkheid van den natuurtoestand, is duidelijk. Hij houdt den toestand, waartoe de menschen door
eeuwen lang voortgezette opvoeding geraakt zijn, voor veel
beter dan den vroegaren. In den Platonischen dialoog Protagoras drukt hij dat in sterke bewoordingen uit.
Hij denkt zich een staat, voor wiens voortbestaan het noodig zou zijn, dat alle burgers goede fluitspelers waren. Hij
schildert den toestand in zulk een staat als volgt : „Wiens
zoon geschikt was tot fluitspelen, die zou geroemd worden,
wiens zoon daartoe ongeschikt was, die zou in geringe achting staan. En dikwijls zou het gebeuren, dat de zoon van
een goed fluitspeler ertoe onbekwaam, die van een slecht
fluitspeler daarentegen ertoe bekwaam was. Maar allen zouden
zij zeker bedreven fluitspelers zijn, vergeleken bij ongeoefenden, die in het geheel geen verstand van fluitspelen hebben.
Houdt het er zoo ook hier voor, dat wie u de onrechtvaardigste voorkomt van degenen, die onder de wetten en te midden van de menschen zijn opgevoed, dat die rechtvaardig zou
zijn en zeer bedreven in die zaak, als men hem moest beoordeelen in vergelijking van menschen, die noch Benige
beschaving bezaten, noch eenige rechtsinstelling, noch wetten, noch eenige noodzakelijkheid, waardoor zij gedwongen werden zich op eenige deugd (voortreffelijkheid) toe te
leggen."
Dit is een gansch ander standpunt dan dat van HESIODUS,
OVIDIUS, HORATIUS en van PLATO, die in den P2ilebus spreekt
over „de Ouden, die zooveel nader bij de goden waren dan
wij." PROTAGORAS staat tegenover HIPPIAS en zijn latere geestverwanten, de Cynici, als VOLTAIRE tegenover ROUSSEAU.
Geen terugkeer tot oudere toestanden houdt hij voor wen-
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opvoeding.
GORGIAS is nog radicaler tegenstander van de vereering
der natuur dan PROTAGORAS. Reeds de titel van zijn werk
„Over de natuur, of het niet-zijnde" bewijst dit. De inhoud
van dit werk is hoofdzakelijk vervat in drie stellingen :
I°. Er bestaat niets. Deze stelling bewijst hij met argumenten, overeenkomende met beschouwingen van ZENO.
2°. Als er iets bestond, dan zouden wij dat toch niet kunnen kennen. De argumenten voor deze stelling zijn die van
PROTAGORAS.
3°. Hadden wij al kennis, dan konden wij die toch niet
meedeelen, want ieder symbool is verschillend van hetgeen
er door wordt weergegeven ; hoe kan iemand door woorden
de voorstelling van een kleur mededeelen, terwijl het oor
geen kleuren hoort, maar slechts klanken ? En hoe kan dezelfde
voorstelling in twee verschillende personen zijn ?
Hij legt er zich dus, evenals PROTAGORAS, op toe, te bewijzen, waarheid in den zin van de gangbare definitie : goed
geconstateerde overeenstemming tusschen menschelijke denkbeelden en iets gansch anders, is onbereikbaar. Daarom is
niet het zoogenaamde weten van waarde ; de waardeering
daarvan berust altijd op bekrompenheid van geest. Het eenige,
wat waarde heeft, is, vooruit te komen in de wereld en daartoe is de kunst noodig om de menschen te overreden. Die kunst,
namelijk dialectiek en rhetoriek, maakt het onderwerp van
het onderwijs van GORGIAS uit. Volgens hem zal de deskundige altijd aan het kortste eind trekken tegenover den nietdeskundige, die een goed rhetor is. — ,,Bij de niet-deskundigen", merkt SOCRATES in den Gorgias op. En dit is juist;
maar niet-deskundigen hebben in de meeste gevallen te beslissen.
In deze ingenomenheid met disputeerkunst en rhetoriek
ligt natuurlijk een groot gevaar. PROTAGORAS en GORGIAS
leerden volgens de Atheners ióv firzw ? 6yov nokt i w irottiv (de
zwakkere meening tot de sterkere maken). Dit kan in goeden
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zin uitgelegd worden. ,jzzcov .,6yoy is bij het publiek natuurlijk
de nieuwe leer, bijv. de opinie van PROTAGORAS, dat men van
de goden niets weten kan. Die „meening" maakt hij door zijn
argumenten „sterker". Evenwel valt er niet aan te twijfelen, dat
die vaardigheid in 't disputeeren en oreeren misbruikt werd.
Zoo maakt CALLICLES de volgende zonderlinge toepassing
van den eerbied voor de natuur. Niemand behoort, leert hij,
zijn begeerten te beperken ; maar ze in tegendeel zooveel mogelijk te voldoen. De meeste menschen zijn echter te onmachtig om hun begeerten vrijen loop te laten, en daarom is men
gewoon, het afwezig zijn van grenzen in het bevredigen der begeerten af te keuren. In waarheid echter is voor iemand, die
de macht heeft, maat houden het verachtelijkste en slechtste.
De machtige in den staat moet zich door niets van het bereiken van zijn doel laten weerhouden, en het is beter onrecht
te doen, dan onrecht te lijden.

Ook voor THRASYMACHUS is het eenige recht het recht
van den sterkste. Hij definieert rechtvaardig als datgene, wat
voordeelig is voor den machthebber.
Ook de stelling, dat tegenstrijdige stellingen even waar zijn,
moet tot misbruik leiden. Het woord sophist werd dan ook
spoedig uitsluitend in ongunstigen zin gebruikt, zoo reeds door
ARISTOTELES. De sophisten als afzonderlijke klasse verdwijnen
reeds in de tweede helft der vijfde eeuw, hun werk wordt verdeeld tusschen philosophen, die zich niet met rhetoriek, en
rhetoren, die zich niet met philosophie inlaten.

33. SOCRATES.

Als jongere tijdgenoot van de meeste der behandelde sophisten treedt SOCRATES op. Door het groote publiek werd hij
met de andere „sophisten" of „nieuwigheidsleeraars" op één
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en door de Atheensche rechters veroordeeld. Inderdaad heeft
hij ook groote overeenkomst met sommigen der sophisten,
b.v. met PROTAGORAS en GORGIAS. Evenals zij, verwerpt
SOCRATES de bestaande wetenschap volstrekt, en toont hij
groote bekwaamheid in het hanteeren eener spitsvondige dialectiek. Toch is er tusschen hem en die sophisten ook een zeer
belangrijk onderscheid. Voor ons is het veel minder moeilijk,
dat onderscheid te begrijpen, dan voor zijn tijdgenooten, daar
wij PLATO en ARISTOTELES aan het werk hebben gezien.
Toch is het ook voor ons niet gemakkelijk, ten deele, omdat
wij hein niet voldoende kennen. SOCRATES heeft nl. zelf niet
geschreven en wij kennen hem dus alleen uit tweedehandsberichten, die elkaar gedeeltelijk tegenspreken. De belangrijkste van deze berichten zijn die van XENOPHON en van
PLATO.
XENOPHON geeft een pleidooi voor SOCRATES ' voortreffelijkheid in de Memorabilia, maar schetst natuurlijk alleen,
wat hij begrepen heeft. Nu is XENOPHON geen wijsgeer, maar
een practisch man, uitstekend jager, soldaat, ruiter, econoom,
en daarbij aartsconservatief en buitengemeen bijgeloovig. Hij
is een en al bewondering voor SOCRATES.
PLATO is een geheel ander man. Ook hij heeft zonder twijfel als cavallerist in den Peloponnesischen oorlog deelgenomen,
maar wij hoorera niets van zijn krijgsbedrijven en kunnen uit
zijn werken opmaken, dat de dienstplicht voor hem een groote
last moet geweest zijn. Wij bemerken, dat hij een onderzoeker en denker is van nature, die geen stelling wil aannemen
zonder nader onderzoek, en zelfs tegen de wiskunde zeker gemoedsbezwaar heeft wegens haar hypothetisch karakter. De
critiekste vragen, waaraan XENOPHON niet denken zou, worden door PLATO gesteld en onderzocht Bijv. in de Republiek
deze vraag : of de wijze mensch niet het best zou doen zoo
onrechtvaardig mogelijk te zijn, en zoo rechtvaardig mogelijk
te schijnen ; en in den Euthyphron, of er aan het begrip vroomheid wel een gezonde zin te hechten is. PLATO is zoo weinig
conservatief, dat hij de bestaande maatschappij en staat onSPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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bepaald veroordeelt, en een idealen staat ontwerpt vol onbestaanbare utopieën.
Welnu, deze revolutionaire geest is ook vol bewondering
voor SOCRATES, maar schetst hem geheel anders dan XENOPHON. Vandaar, dat men sedert lang spreekt over den Xenophontischen SOCRATES, die zich vertoont als een braaf burger, een wakker patriot en welmeenend maar nu en dan
langdradig zedeleeraar, en den Platonischen SOCRATES, die
bovenal is de schrandere dialecticus, tegen wiens disputeeren
niemand bestand is. Deze SOCRATES is niet de overtuigde
prediker van XENOPHON, maar een spitsvondige denker, die
zeker zeer critisch is en nu en dan als een scepticus
optreedt.
Zijn deze beelden van SOCRATES nu niet te vereenigen?
Zeker, als men op den aard der berichtgevers let. Ook de
Memorabilia geven voorbeelden van SOCRATES' dialectische
kunst, maar waaraan altijd de „pointe", het slot, ontbreekt.
Ook bij PLATO komen de karakterdeugden uit, ter wille waarvan XENOPHON SOCRATES vereert. PLATO heeft hetzelfde in
SOCRATES gezien als XENOPHON, maar daarenboven nog iets
meer.
Mogen wij dan PLATO volgen, en XENOPHON verwaarloozen ? Neen, want XENOPHON is een historicus, PLATO een
dichter. Zijn dialogen, althans zij, die het hoogste staan, zijn
philosophische drama's. Denkbeelden en geestesrichtingen worden met elkander in aanraking gebracht, en de dragers daarvan geschetst zooals zij moeten zijn om voor het drama te
passen. Zoo worden bijv. aan SOCRATES in verschillende
dialogen zeer verschillende inzichten in den mond gelegd ; hij
verkondigt in den Protagoras een hedonistische zedeleer, in
den Gorgias, den Phaedo en de Republiek een geheel andere,
waarbij het streven naar genot de hoofdoorzaak der menschelijke kwalen is.
Zoo moet dus PLATO met voorzichtigheid gebruikt worden.
Geen wonder dus, dat de beelden, door verschillende schrijver van SOCRATES ontworpen, uiteenloopen. Zij zouden nog
meer uiteenloopen als niet de zeer zeldzame, maar zeer nut-

tige berichten van ARISTOTELES een leiddraad ter beoordeeling konden geven.
Wat in SOCRATES in de eerste plaats treft, is zijn afsteken bij zijn omgeving ; geen sterveling kan met hem vergeleken worden. Vooreerst reeds om zijn leelijkheid, die voor
de Atheners zoo wonderlijk contrasteerde met zijn buitengewone geestesgaven. Dan door zijn óuc,uóvtov. De Atheners
waren wel gewoon in openbaringen der Godheid te gelooven. Maar de orakels, de vogelvlucht, de ingewanden der
dieren, waren openbaringen aan velen ; dat iemand een particulier orakel meende te hebben, was iets ongehoords. SOCRATES was daarbij een verstandsmensch ; hij miste het
levendig gevoel voor het schoone, dat in zijn omgeving werd
aangetroffen. Zoo motiveert hij in het begin van den Pluzedrus zijn onbekendheid zelfs met de naaste omstreken van
Athene met deze woorden : „Ik ben leergierig, en de velden en
boomen leeren mij niets, maar wel de menschen in de stad."
Leering zoekt hij bij de schilders, de beeldhouwers, bij de dichters ; overal treedt hij op als de beoefenaar der wetenschappelijke
aesthetiek, nergens blijkt zijn bewondering voor het schoone.
Die neiging tot onderzoek openbaart zich in eigenaardigheden, die hem ook thans tot een zonderling zouden maken.
Hij leeft in armoede, en doet volstrekt geen moeite meer
rijkdommen te verzamelen, daar al zijn gedachten door zijn
wijsgeerig onderzoek in beslag worden genomen. In het Syn1,osion wordt van hem verteld, hoe hij onderweg is blijven
staan, zoo zeer verdiept in zijn onderzoek, dat hij er niet aan
dacht verder te loopen ; kortom, hij toont zich zoo verstrooid,
als een géleerde in een anecdote het maar zijn kan.
Zijn onderzoek geschiedt zuiver dialectisch, volgens de
methode, die wij reeds bespraken. Het betreft daarbij vooral,
zoo niet uitsluitend, de begrippen van deugden en ondeugden,
bijv. wat is rechtvaardigheid, ingetogenheid, moed, vriendschap ? Zoo wordt hij de stichter der ethiek, dat wil zeggen
van de wetenschap, die zich bezig houdt met de vraag :
„Waarin bestaat 's menschen voortreffelijkheid en hoe moet
men handelen om daartoe te geraken ?"
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zoogenaamde sophisten ?
Waarschijnlijk in de eerste plaats zijn karakter. De volstrekte afwezigheid van ijdelheid bij hem, een ondeugd, die
èn bij PRODICUS èn bij HIPPIAS èn bij PROTAGORAS vrij groot
schijnt geweest te zijn ; zijn volstrekt gemis van geldbejag;
een geheel buitengewone mate van zelfbeheersching en gehardheid, maken hem tot een zeldzame verschijning. Hoofdzaak is echter zijn vertrouwen op de macht van het menschelijk denken. Hij is er niet in geslaagd, scherp te bepalen waarin het verschil tusschen waar en onwaar ligt ; maar hij
was volmaakt overtuigd, dat er zulk een verschil is, en dat
de ware meeningen een onvergelijkelijk veel hooger waarde
hebben dan de onware. Het streven naar natuurkennis verwierp hij, daar hij uit de tegenstrijdigheid van de meeningen
der natuurphilosophen afleidde, dat kennis aangaande de natuur
niet te verkrijgen is. Derhalve heeft hij stilzwijgend aangenomen : de waarheid, de echte wetenschap, moet geen tegenstrijdigheden bevatten en het vermogen bezitten, de menschen te overtuigen. In de dialectiek zag hij een middel tot
het bereiken van zulk een wetenschap, en met die dialectiek
was hij bezig dag en nacht.
Aangaande de eerste vraag der ethiek : „Waarin bestaat
's menschen voortreffelijkheid ?", had SOCRATES een bepaalde
opinie. HIPPIAS moest zeggen : in zijn natuurlijkheid ; PROTAGORAS : in zijn overeenstemming met de op die plaats bestaande zeden en wetten. SOCRATES zegt : in het weten,
waarbij hij de paradox voegt : niemand doet willens en wetens
verkeerd (o/Ai Fxeov e(,uaQT-ctvn). Die leer is onhoudbaar.
Zeer velen hebben beproefd haar te verdedigen, maar dit gelukt alleen door het woord „weten" en het woord „vrijwillig" in gansch anderen zin te nemen dan SOCRATES bedoelde.
Weten hoe men handelen moet, d.w.z., de algemeene regels
kennen, waardoor het handelen geleid moet worden, en goed
handelen in een bepaald concreet geval, zijn op elk gebied
geheel verschillende zaken. Dat SOCRATES dit in 't oog loopende verschil heeft over 't hoofd gezien, ligt aan zijn bui-
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voor aanschouwelijke intuïtieve kennis. Ik zal bij het verschil
van deze een oogenblik stil staan, daar het den sleutel geeft
tot verklaring van veel, dat anders èn in SOCRATES èn ook
in andere wijsgeeren duister zou blijven.
Aanschouwelijke, intuitieve kennis staat niet alleen voor
kennis van het zichtbare, maar voor alle kennis, die ons evenals die, door de oogen verkregen, de individu's en hun individueele eigenaardigheden leert kennen.
Wij kennen een drank, een spijs, een mensch, d.w.z., wij
hebben daarvan een zoo duidelijke voorstelling, dat wij ze
ons min of meer kunnen verbeelden en ze zeker kunnen herkennen. Evenzoo weten wij zeer goed, hoe wij met ons lichaam
doen moeten om een trap te bestijgen of af te dalen, of om
een sprong te doen. Dit alles nu, de kennis dus in ons ontstaande door de aanwezigheid en de direkte werking van haar
voorwerp, dus wat wij met eigen oog gezien, met eigen oor
gehoord, met eigen spieren gevoeld hebben, is intuïtieve kennis.
Het verschil tusschen intuïtieve en abstracte kennis komt
dus eigenlijk neer op het verschil tusschen de kennis der dingen
zelf en der begrippen of woorden, die daarvoor gebruikt worden.
De intuïtieve kennis heeft dan ook dit negatieve kenmerk, dat
zij zich niet in woorden laat uitdrukken. De dingen zelf zijn
altijd enkele dingen, individu's, dus niet in woorden die altijd
algemeene begrippen aanduiden, te beschrijven, maar alleen te
kennen door de herinnering aan de gewaarwordingen, die zij
indertijd gewekt hebben. De smaak van een geneesmiddel, de
geur van muskus, het uiterlijk voorkomen van een mensch zijn
niet te beschrijven. Hij is „nog al lang", heeft „zwart haar",
„bruine oogen". Dit alles hebben duizenden. Het zijn zekere kenmerken, getrokken uit (abstracta van) de waarneming der individu's, maar zeer onbestemd, omdat zij zoo algemeen zijn. Wie
beproeft in woorden te beschrijven een diep treffende aandoening, waarvan hij aanschouwelijke kennis gekregen heeft door
haar te voelen, komt allicht tot de gewone ouderwetsche
phrase, die nog zoo dwaas niet is : „Hier leggen wij de pen
neder, die aandoening laat zich beter gevoelen dan beschrijven."
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Beproef eens in woorden te zeggen, wat het is, dat in een
muzikale compositie of in een schilderstuk den indruk van
het schoone maakt. Gij vervalt in het onverstaanbaar spraakgebruik der kunstcritici. De schilder heeft het „knap gedaan,"
een „forsche greep" genomen, of wel „de natuur op haar geheimen betrapt", — wat alles niet anders zeggen wil dan dat
de criticus bewondert, of wel zijn figuren zijn „ledepoppen,
geen menschen", de boomen „houterig", de lucht „zonder
diepte", wat zeggen wil, dat de criticus het stuk leelijk vindt.
Vanwaar die onbeholpenheid der taal ? Omdat de woorden,
zooals ik reeds zeide, staan voor klassen van dingen, toestanden, werkingen. Wat een zooloog over een hond mededeelt
is daarom algemeene, abstracte kennis. Elke mededeeling in
woorden deelt direct niets dan algemeenheden mede. De hond
is een zoogdier, heeft warm bloed, een temperatuur van 37°,
vier pooten enz. Wie zelf een hond heeft, weet veel meer
van het dier, al kan hij die kennis niet in woorden meedeelen.
Alleen de dichter beproeft door woorden het individueele
te schetsen. Hij bereikt het o. a. door vele epitheta, die dc
begrippen minder algemeen maken, door den rythmus, die
den hoorder in zekere stemming brengt, door juiste beeldspraak, waardoor hij de stoffelijke natuur te hulp roept om
een aandoening bij den hoorder te wekken, die hij niet beschrijven kan, en omgekeerd, aandoeningen om hem stoffelijke
voorwerpen te doen beschouwen met de oogen en het gemoed
van den dichter. Zoo doet VICTOR HUGO in zijn bekend
Lorsque l' enfant parait, waar hij het aanbreken van den dag
na een woesten stormachtigen nacht gebruikt om de aandoening te schetsen, die een vroolijk kindergezicht in een ernstigen of somberen kring te weeg brengt. Zoo GOETHE, als
hij in zijn ballade der Fischer een nymph uit een stroom
doet oprijzen om de aantrekkingskracht te schetsen, die op
sommige gevoelige naturen van het water uit kan gaan.
VVanneer nu de dichter zijn doel bereikt en den lezer in
staat stelt te zien met zijn oogen, te voelen met zijn gemoed,
dan is dit voor den lezer van meer belang dan eenige wetenschap, die hij verkrijgen kan. De wetenschap handelt over
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klassen van dingen, maar met de individuen heeft de mensch
te maken, en het komt er in 't practische leven op aan die
goed te kennen.
De abstracte kennis daarentegen wordt eerst van waarde,
als de bijzondere dingen, door de algemeene woorden aangeduid, door aanschouwing bekend zijn. Vandaar dat dezelfde
uitspraak, bijv. over de menschelijke natuur, den een diep
treffen kan en den ander volkomen koud laten, De eerste
heeft eigen ondervindingen, die geresumeerd worden door de
treffende uitspraak, de ander heeft ze niet. Bijv. de uitspraak
van HERACLITUS : ó cis titvQ lot ,,cv Z tc ro( één is tienduizenden waard, als hij voortreffelijk is) is treffend voor ieder, die
zelf ondervonden heeft, hoe veel een groot man vermag. De
uitspraak van SOCRATES : „Hoe goed is het, dat wij jonge
vrienden hebben ! Want wie zou er anders in staat zijn ons terecht te wijzen, als wij met de overijling aan onze hooge jaren
eigen, gedwaald hebben", is alleen treffend voor dengene, die
zelf waargenomen heeft, hoe ontevreden een volgend geslacht
nde.
is over de denkbeelden en g evoelens van het voorgaa
Nu heeft SOCRATES echter volstrekt geen oog voor de
groote waarde der intuïtieve kennis, wat zeker nauw samenhangt met zijn karakter van verstandsmensch, waarvan wij
boven spraken. In zijn verdedigingsrede spreekt hij aldus
zijn groote grief tegen de dichters uit : „Van hun gedichten
dus die besprekende, die mij het uitgewerktst schenen, vroeg
ik hun (de dichters), wat ze er toch mee meenden, om iets van
hen te kunnen leeren. Maar ik moet mij inderdaad schamen
de waarheid te zeggen, maar toch zal ik haar zeggen. Want
om het ronduit te zeggen, bijna alle aanwezigen spraken nog
beter over wat zij (de dichters) gedicht hadden dan deze zelf."
Evenals SOCRATES dacht de Auf klrung der 1 8e eeuw. De
overschatting van de abstracte kennis, die de wetenschap
geeft, de te lage waardeering van het leven zelf, van kunst
en literatuur, zijn voor haar kenmerkend. Zeer duidelijk is
dat bij MULTATULI, die, schoon geboren in de 19e eeuw,
geheel en al een achttiende-eeuwsch man was. Bij hem dezelfde groote minachting voor de literatuur, die als elk kunst-
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werk intuïtieve kennis mededeelt, dezelfde hooge verwachting van wis- en natuurkunde, zuiver abstracte kennis. Dit
wordt sprekend bewezen door de naieve vraag : „Wat hebt
gij geleerd van WALTER SCOTT, dien gij zoozeer bewondert ?" De gevraagde blijft stom, maar had moeten zeggen :
„Dat is niet in enkele woorden uit te drukken. WALTER
SCOTT heeft mijn intuïtieve kennis vermeerdert door mij,
zooals dichters kunnen, te doen zien, wat hij zag, te doen
gevoelen, wat hij voelde. Daardoor heeft hij den kring
mijner waarneming van menschen, menschelijke zielstoestanden, menschelij ke handelingen, aanmerkelijk uitgebreid."
Nu onderscheiden zich niet alleen de dichters of in 't algemeen de kunstenaars daardoor, dat zij grooten aanleg hebben
voor intuïtieve kennis. Nauwkeurige waarneming en herinne-'
ring van spiergevoel is de eigenaardigheid van menschen, die
handig zijn, die gemakkelijk reeksen van lichaamsbewegingen
leeren volvoeren. Sommigen zijn in korten tijd meester in vele
lichamelijke oefeningen, schaatsenrijden, roeien, billardspel.
Elke handvaardigheid is van dien aard, dat zij niet nauwkeurig in woorden kan beschreven worden ; noch de genoemde,
noch het slijpen van een mes, noch het bespelen van een
instrument ; men leert ze alleen „al doende". De kennis van
zulke lichaamsoefeningen is dus intuïtieve kennis, en de tegenstelling met de abstracte wordt zeer duidelijk, als men den
professeur de billard vergelijkt met den professor in de mechanica, die beiden, ieder op zijn manier, alles weten van den
stoot van elastische lichamen.
Evenzoo bestaat nu dit verschil op moreel gebied. Het is
gansch iets anders, te weten hoe men handelen moet om goed
te handelen, abstracte kennis te hebben van een algemeenen
regel van moraal, of intuïtieve kennis te hebben, die noodig
is om den regel op een individueel geval toe te passen. De
eerste kennis is het deel van een diepzinnig schrijver over
ethiek, de tweede van een voortreffelijk mensch.
Ook op godsdienstig gebied heeft SOCRATES een belangrijken invloed gehad. Hij voerde niet, zooals nagenoeg al de
vorige philosophen, oorlog tegen het bestaande volksgeloof,
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maar nam dit integendeel in bescherming. Hij hechtte veel
waarde aan voorteekenen en orakels, en was ijverig in het
deelnemen aan den cultus. Tdch kon hij zich niet aan de
strooming onttrekken, die zijn tijd naar het monotheïsme
dreef, en hij voegde aan de monotheïstische theologie, die
zich langzamerhand vormde, een belangrijk element toe. De
Eleaten hadden bewezen, dat men, de Godheid denkende als
het hoogste wezen, haar eenigheid moet aannemen. Dit argument laat natuurlijk het bestaan der Godheid onbeslist. SOCRATES trachtte dat bestaan te bewijzen door den consensus gentium, de algemeene overeenstemming der volken, daar elk
een god of goden aanneemt. Ook gebruikte hij het, later,
vooral in de 18 e eeuw, zoo beroemd geworden physico-teleologisch bewijs. Uitgaande van de doelmatigheid van zooveel
in de natuur, betoogt dit bewijs dat daarvoor een oorzaak
moet bestaan, die verstand en welwillende bedoelingen heeft.
De Memorabilia bevatten beide bewijzen. Hoe SOCRATES
zijn polytheïsme met het teleologisch argument vereenigde,
blijkt niet.
Niet minder dan vijf leerlingen van SOCRATES werden stichters van eigenaardige wijsgeerige scholen. Voor ons doel kunnen echter vier dier scholen worden voorbijgegaan. De ElischEretrische en de Megarische, omdat haar scholarchen bijna
uitsluitend bekend zijn door spitsvondigheden van weinig practische waarde of duurzamen invloed ; de Cynische en de
Cyrenaïsche, omdat de eigenaardige zedeleer, die zij prediken,
later ter sprake komt bij Stoïcynen en Epicuristen.
Maar uitvoerig moeten wij spreken over PLATO, omdat zijn
invloed op de nieuwere philosophie overwegend is en alleen
overtroffen wordt door dien van ARISTOTELES.

HOOFDSTUK IV.

Plato.

5 34. DE IDEEENLEER.
PLATO werd in 427 geboren uit een aanzienlijk Atheensch
geslacht. Hij was een uitstekend gymnast, en dankt zijn naam
aan de breedte van zijn lichaam of van zijn voorhoofd. In
zijn jeugd dichtte hij tragedies, maar sedert zijn kennismaking met SOCRATES, die zooals wij zagen, alle gevoel voor
poëzie miste, liet hij die poëtische eerzucht geheel varen.
Wegens zijn aanzienlijke geboorte en zijn groote gaven
had PLATO alle reden zich een schitterende loopbaan op het
staatstooneel te droomen. Alweder aan den invloed van SOCRATES is het toe te schrijven, dat hij hiervan afzag. Hij heeft
veel gereisd ; o. a. naar Megara, Egypte, Tarente en Syracuse.
In 386 begon hij zijn onderwijs in de Academia, een oefenplaats te Athene, oorspronkelijk voor lichaamsoefeningen bestemd, en zette dat voort tot zijn dood, het alleen afbrekende
voor twee reizen naar Sicilië.
Wat in de eerste plaats in PLATO treft, is zijn hooge ingenomenheid met de philosophie. Ik heb daarvan in de Inleiding reeds
een staaltje gegeven en wil daaraan nog een bijvoegen. In
den Timaeus zegt hij : „De kennis der voortreffelijkste dingen
vangt aan met het gebr
ik der oogen. Het onderscheiden
u
van dag en nacht, de maanden en de omloopen der planeten
hebben ons de kennis van den tijd gegeven en het onderzoek
naar het Heelal doen ontstaan. En hierdoor hebben wij de
philosophic gekregen ; en een grooter goed dan deze is door
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de Godheid niet aan de menschen gegeven, noch zal een
grooter gegeven worden."
Wat is nu voor PLATO de philosophie, waarvan hij zoo
ontzaglijk veel verwacht ? Zij is het streven naar de kennis
van het onafhankelijk en onvoorwaardelijk bestaande, dat men
in onzen tijd vaak, minder nauwkeurig, het absolute noemt.
De zinnelijk waarneembare dingen beantwoorden daaraan
klaarblijkelijk niet. Ook de atomen van DEMOCRITUS niet.
Het „zijnde" van PARMENIDES komt er dichter bij, maar dat
neemt ruimte in, en PARMENIDES erkent, dat hij niet verklaren kan, hoe uit het ééne wezen andere dingen voorvloeien.
De voorwerpen, waarover de mathematicus handelt, naderen er het meest toe. De eigenschap van den rechthoekig-en
driehoek, door de stelling van PYTHAGORAS uitgedrukt, is
nooit ontstaan en onvergankelijk ; evenzoo de waarheid dat
2 X 3 = 6 is. Maar PLATO vindt de mathesis te hypothetisch. Zij neemt aan, dat er getallen, driehoeken, cirkels zijn,
en gaat uit van de waarheid van zekere onbewezen axioma's ;
de nadenkende geest vraagt naar een onvoorwaardelijk begin
(&Qx1 uvviroi ï6 ), terwijl de wiskundige stellingen alleen waar
zijn op conditie, dat haar uitgangspunten worden toegegeven.
Wat hij zich van zijn onvoorwaardelijk uitgangspunt voorstelde, heeft eerst SPINOZA met volledige scherpte uitgesproken, toen hij den waren weg voor onderzoek aldus beschreef,
(Tract de Intell. Emend.) : „Men moet onderzoeken of eenig
wezen gegeven is en tevens hoedanig dat is, wat de oorzaak
is van alles, zoodat zijn objectief bestaan ook de oorzaak is
van al onze voorstellingen en dan zal onze geest zooveel mogelijk de Natuur weergeven".
Dat eerste begin is het absolute ; het begrip daarvan het
hoogste uitgangspunt der wetenschap, de hoogste schakel,
waaraan alle kennis hangt.
In de dialectiek nu meende PLATO een weg te bezitten,
waardoor men ten slotte het begrip van het absolute zou kunnen bereiken. Hij neemt aan, dat bij een dergelijk dialectisch
onderzoek de ziel zuiver op haar eigen gebied blijft en geheel
onafhankelijk is van zinnelijke waarneming.
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Daarom zal wat langs dien weg gekend wordt ook iets
geheel anders zijn dan de zichtbare wereld ; het zal tot een
onzichtbare, bovenzinnelijke behooren. De bestanddeelen van
die bovenzinnelijke wereld meent PLATO dus te moeten zoeken in de voorwerj5en beantwoordende aan onze begrippen,
waarover in de dialectiek wordt gehandeld. Hij noemt die
voorwerpen il6r1 (Ideeën) 1).
Zoo zijn er dus voor PLATO twee werelden : de z6a,uo 5 ónuró^,
die door de waarneming, en de zóóuoy vorj zó;, die door het denken gekend wordt. De veranderin g en in de eerste komen tot
stand, doordat zich daarin nu eens de eene, dan weder de andere
Idee openbaart. Heeft men bijv. groene, sappige bladen, die
geel en dor worden ; of water, dat in ijs overgaat, dan veranderen die bladen en dat water, maar de Idee niet -- groen
blijft groen en geel blijft geel ; hardheid blijft hardheid,
vloeibaarheid, vloeibaarheid.
De z6 o 5 óouróy en de x6(5,tto vo i zá;. zijn dus wel twee geheel verschillende werelden, maar zij staan toch met elkaar
in verband. De voorwerpen vertoonen tijdelijk een roode kleur,
d. w. z. zij hebben deel of gemeenschap met de Idee van het
roode ; zij zijn schoon, d. w. z. zij hebben deel aan de Idee
van het schoone. Toch is er een groot onderscheid tusschen
een schoon voorwerp en het schoone als Idee. Een schoon
voorwerp kan leelijk worden, het schoone daarentegen kan niet
veranderen : eenzelfde voorwerp kan aan sommigen schoon,
aan anderen leelijk voorkomen, het schoone daarentegen is
voor allen geldig.
De zichtbare wereld is dus de openbaring van de Ideeën,
en iets dat de Ideeën kan opnemen. Dit opnemende wezen,
dat de moeder der waarneembare dingen is, gelijk de Ideeën
de vaders zijn, heeft men later materie, letterlijk bouwstof,
genoemd. Het is een zeer moeilijk te vormen begrip. Elke
hoedanigheid toch, die wij aan eenig voorwerp kunnen toekennen, is daarin de openbaring van een Idee. De materie,
nog niet door Ideeën aangedaan, moet dus in het geheel geen
1 ) Over dezen naam zie pag. 31,
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doordat de Idee uitgebreidheid zich daarin openbaart, de
materie kan op zichzelf dus niet uitgebreid zijn. Geen wonder dat PLATO moeite heeft, als hij in den Timaeus de materie nader zal beschrijven.
Wat nu den z uo; volk-r6 , de Ideeënwereld aangaat, daar
haar bestanddeelen onveranderlijk zijn, moet PLATO 'S dialectiek
een geheel ander karakter hebben dan onze natuurwetenschap, die hoofdzakelijk de wetten der veranderingen opspoort. PLATO wil de Ideeën duidelijk beschrijven en in hun
onderlingen samenhang schetsen. Tot een volledige uiteenzetting van dit onderwerp is hij nooit gekomen. In sommige
van de moeilijkste dialogen vinden wij hem er mede bezig.
Zoo zet hij uiteen, dat sommige Ideeën geheel gescheiden
zijn : beweging, rust ; andere onderling samenhangen. De beweging, bijv. bestaat, met andere woorden, heeft deel aan de
Idee van het Bestaande en evenzoo de rust. Evenzoo de eenzelvigheid en de verscheidenheid ; beide zijn vormen van het
Bestaande. Het ideaal, dat PLATO hierbij voor den geest
zweefde, is, wat later de tabula logica genoemd werd : rangschikking der begrippen in een pyramide wier basis door de
laagste begrippen en wier top door het hoogste gevormd zou
worden. Over dat hoogste begrip heeft PLATO een bepaalde
en eigenaardige meening. Het is het begrip van het goede,
waaraan de Idee van het goede correspondeert. Al wat waarlijk bestaat, moet goed zijn ; „goed" is dus een even omvangrijk begrip als „bestaande".
In Republiek VI vergelijkt hij de verhouding der zon als
lichtbron tot de zichtbaarheid der voorwerpen en ons gezichtsvermogen met die van de Idee van het goede tot de werkelij kheid der Ideeën en onze wetenschap daarvan. De Idee
van het goede is hier dus de grond van het bestaan der overige
Ideeën, die zelf de grond zijn van 't bestaan der zichtbare
wereld, en PLATO heeft gemeend daarin het onvoorwaardelijk
uitgangspunt te vinden.
Zijn beschrijving van die Idee is echter zeer onbevredigend,
evenals alle pogingen om het Absolute te schetsen. In den
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Philebus betoogt hij zonder moeite, dat de Idee van het
goede niet is het genot, en ook niet het weten. Maar hij bevredigt ons minder, als hij zegt, dat het goede drieledig is :
schoonheid, symmetrie en waarheid. De vraag rijst natuurlijk :
maar wat zijn deze ? En aangenomen, dat PLATO gelijk heeft,
zijn zij dan niet hoogere begrippen, waaronder het goede
valt, zoodat het goede toch weer niet het hoogste begrip
zou zijn ?
Ook de verhouding tusschen de eigenschappen der waarneembare dingen en de Idee, die zij uitdrukken, is niet gemakkelijk aan te geven. PLATO gebruikt in dit verband de
uitdrukkingen µa-rizav (het voorwerp „heeft deel aan" de Idee)
en 7ruoovalu (de Idee „is tegenwoordig in" het voorwerp).
Maar nu kan de Idee niet ten deele in een voorwerp aanwezig
zijn, want zij kan niet gedeeld worden, en volgens PLATO
ook niet geheel. Dit laatste is de opvatting van ARISTOTELES,
waarmee wij later zullen kennis maken ; maar PLATO wil
daar niets van weten.
Nu en dan heeten de uicr&ij z- u copieen naar de Ideeën en
worden deze als modellen beschouwd. Maar in dat geval zou
het uit,av-6v geen deel hebben aan de Idee zelve, doch aan
iets wat er min of meer op geleek ; m. a. w. het groene blad
zou niet groen zijn, maar eenigszins op groen gelijken.
Deze bezwaren worden door PLATO allerminst verbloemd,
maar in den breede uiteengezet. In den Soohistes en den Parmenides wordt zoo heftige polemiek tegen de Ideeënleer gevoerd, dat sommige nieuwere critici de echtheid van deze dialogen ontkend hebben. Die ontkenning komt mij echter ongemotiveerd voor. Ook Darwin heeft een boek geschreven,
waarin hij de bezwaren tegen zijn leer zóó uiteenzet, dat
daarom op denzelfden grond aan de echtheid van dat boek
getwijfeld zou kunnen worden. Maar bovendien kunnen wij
van PLATO aannemen, dat hij inderdaad met groot genoegen
de bezwaren tegen zijn Ideeënleer heeft uiteengezet, omdat
volgens zijn meening iedere juiste leer aan zulke bezwaren
moet lijden. Hij beschouwt namelijk de menschenziel in dit
leven als onder den druk van een soort booze betoovering,
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tengevolge waarvan haar aandacht in beslag wordt genomen
door de aia'&i1 rá en zij in verwarring geraakt, als zij de Ideeën
aanschouwen wil.
De nevelachtigheid van PLATO ' S Ideeënleer heeft niet verhinderd, dat zijn philosophic op den langen duur een machtigen
invloed heeft gehad. De oudste Grieksche philosophen waren,
wat ieder van nature is, naturalisten ; zij erkenden alleen de
ontstaande en vergaande dingen als werkelijk bestaande.
Eerst de Pythagoreërs hadden in hun wiskundige waarheden, en PARMENIDES in zijn „zijnde" zaken aangewezen,
die in zekeren zin bestaan, zonder ontstaan te zijn en te vergaan, zooals de natuurvoorwerpen. Sedert PLATO is algemeen
erkend : De kern der natuur, die zich in haar verschijnselen
openbaart, is onveranderlijk, is niet het ontstaande en vergaande.
Dat is de groote winst, die wij aan zijn Ideeënleer te danken
hebben. Zijn methode ter opsporing van dat onveranderlijke
echter, zijn verwerping van de zinnelijke waarneming en zijn
uitsluitend vertrouwen op de dialectiek hebben wij na vele
eeuwen leeren opgeven.

35. PLATO 'S NATUURPHILOSOPHIE.

Wij bezitten in den Timaeus een vrij uitvoerige schets van
PLATO's natuurphilosophie, waarbij wij even moeten stilstaan,
al ware het alleen, omdat zij in veel opzichten een model is
van een natuurbeschouwing, zooals zij volgens onze opvatting
niet behoort te wezen. Uitgaande toch van het denkbeeld, dat
de Idee van het goede de oorsprong van alle dingen is, beschouwt PLATO de zinnenwereld uit het oogpunt, dat alles
daarin goed moet wezen. Als de grond voor het bestaan van
verscheiden toestanden geeft hij eenvoudig hun nuttig doel
op. Ondanks deze omstandigheid of misschien juist daarom,
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hebben onder de Platonische gedachten juist de denkbeelden,
in den Timaeus uitgesproken, zeer veel invloed gehad.
Drie dingen zijn het, die volgens den Timaeus bij de vorming der zichtbare wereld in het spel komen :
De Demiurgus, de wereldbouwmeester of wereldregelaar,
die als de Idee van het goede beschreven wordt, maar tevens
als een persoonlijk wezen, als de opperste godheid wordt opgevat.
De materie.
De eeuwige Ideeën, die den Demiurgus tot voorbeelden
strekken, waarnaar deze de materie bewerkt.
De Demiurgus stelt eerst de wereldziel te zamen door het
materiaal, waaruit de Ideeën bestaan met materie te verbinden en daarbij eenzelvigheid en verscheidenheid te voegen.
Bij deze zonderlinge leer laat PLATO zich waarschijnlijk leiden
door het feit, dat de menschelijke ziel èn Idee èn materie
kent, terwijl de wijze, waarop zij wetenschap vormt, berust op
het opmerken van overeenstemming en verscheidenheid. Brengt
men hiermee in verband de geliefde stelling der Ouden : Slechts
het gelijke kan het gelijke verstaan, dan zijn de elementen
van PLATO ' s leer van de wereldziel gegeven.
Deze wereldziel nu wordt door den Demiurgus in vele fragmenten verdeeld, wier grootte in zekere eenvoudige getallenverhouding staat, en vervolgens worden die deelen in de ruimte
verpreid. Zoo vormt zich de sfeer der vaste sterren, die de
beweging der eenzelvigheid heeft, m. a. w. een geheel gelijkmatige beweging, en de zeven kringen van zon, maan en de vijf
planeten, die de daaraan tegengestelde bewegingswijze, namelijk die der verscheidenheid hebben, m. a. w. wier beweging
niet geheel gelijkmatig is ; en eindelijk vormt zich in het
midden de vaststaande aarde.
Al deze dingen worden als bezield beschouwd en goden genoemd, ofschoon zij, in tegenstelling met den Demiurgus,
geen eeuwig d.w.z. tijdeloos, maar een oneindig lang leven
hebben.
Voorts vormt de Demiurgus de vier elementen (dezelfde
die ook EMPEDOCLES aannam) door in de homogene materie
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grensvlakken te construeeren, die regelmatige lichamen van
bepaalden vorm omsluiten. Die elementen kunnen in elkander overgaan, en dat is wat er eigenlijk voorvalt bij de natuurverschijnselen.
Op de verdere inrichting van den Kosmos is het woord
van PROTAGORAS : „De mensch is de maatstaf aller dingen"
toepasselijk, echter in een anderen zin dan PROTAGORAS het
bedoelde. PLATO denkt zich namelijk het stoffelijk Heelal ingericht naar analogie van zijn voorstelling van den mensch.
In de menschelijke ziel heeft de strijd van de blinde begeerten met den redelijken wil, die streeft naar vèr liggende doeleinden, zijn aandacht getrokken. In overeenstemming daarmede stelt hij de rede tegenover de begeerten. Tusschen beide
in plaatst hij den &vu6g, den trots of het gevoel van eigenwaarde, als een kracht, die dikwijls de rede in haar strijd
te hulp komt. Elk dier deelen van de ziel wordt in een bepaalde plaats van het lichaam gedacht. Het menschenleven
is een voortdurende strijd tusschen den invloed van het hoogere en het lagere beginsel.
Evenzoo nu denkt PLATO zich de natuur. Daarin correspondeert aan de ziel de wereldziel ; aan haar redelijk deel,
de Ideeen ; aan de begeerten in den mensch, het materieel
bestanddeel der wereldziel. Natuurverschijnselen te verstaan
is volgens PLATO niets anders dan te weten, hoe zij dienen
tot het doel, de heerschappij der rede in de stoffelijke natuur
en in den mensch tot stand te doen komen.
Zoowel het menschelijk lichaam als de wereld is door de
goden zoo goed mogelijk ingericht voor dat doel. Zoo zetelt
bijv. de rede in het hoofd, dat rond is, omdat die vorm de
volmaaktste is ; en dat gedragen wordt door het lichaam, opdat het geen last zou hebben van de ongelijkheden van den
aardbodem ; in de borst huist het deel der ziel, dat de edeler
hartstochten bevat, niet te ver van de rede om bij de hand
te zijn, als zij hulp noodig heeft ; in het onderlijf zetelen de
grof zinnelijke begeerten. De lever is daar geplaatst om dit
gevaarlijk deel der ziel te bedwingen ; eensdeels werken haar
afscheidingen daartoe mede, andersdeels weerspiegelt haar
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-- 1 94 gladde oppervlakte zekere beelden, de droomgezichten, waardoor het redelooze deel der ziel van veel verkeerds teruggehouden wordt. Zoo weet PLATO voor elk deel een zeer eigenaardige functie te bedenken.
Ook het bestaan der dierenwereld wordt teleologisch verklaard ; de dieren zijn woonplaatsen voor gevallen menschelijke zielen. Het beste deel der ziel, de rede, heeft vóór de
g eboorte in de hoogere deden van het Heelal verkeerd en
daar de hoogste waarheden gekend ; in het lichaam geplaatst,
kan het zich verlossen door heerschappij over de zinnelijke
begeerten uit te oefenen en zijn aandacht te wenden op het
bovenzinnelijke. Verslaafd de ziel zich echter aan de zinnen,
d.w.z., gaat zij belangstellen in rijkdom, macht, eer, zingenot, kortom in vergankelijke en wereldsche dingen, dan
gaat zij na den dood in een lageren vorm over, het vrouwelijk lichaam, en bij voortdurend slecht gedrag in zoogdieren,
vogels en visschen.

36. PLATO ' s ETHIEK.
Zooals wij zagen, wordt PLATO ' S metaphysica gekenmerkt
door de scherpe tegenstelling van ziel en lichaam, door de
opvatting, dat de ziel ontaard is door haar vereeniging met
het lichaam, en dat het behoorlijk leven dus is een voortdurende strijd om de ziel te redden uit den poel van ellende,
waarin de geboorte haar dompelde. Die leer werd in Griekenland, zooals ik reeds vroeger opmerkte, het eerst verkondigd in de Orphische mysteriën ; maar wij ontmoeten haar
evenzeer in Indië, waar zij een hoofdzaak is van het boeddhisme, en in het christendom. Èn in Indië, èn bij vele
christelijke richtingen heeft zij in de praktijk geleid tot
ascetisme. Zoo bijv. bij de gnostieken (tweede en derde
eeuw onzer jaartelling), die Jehovah, den Schepper der wereld,
voor een der lagere godheden verklaren, wiens werk vol
verkeerdheid is, en in Christus het goddelijk wezen zien,
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bestemd het werk van Jehovah te niet te doen. Deze secten
schrijven dus coelibaat voor en natuurlijk ook onthouding
van geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk. Men moet
niet streven naar de wereldsche dingen, waarnaar de natuurlijke mensch verlangt, als zingenot, rijkdom, macht, eer,
kunst en wetenschap.
De Katholieke, d.w.z. de algemeene kerk, heeft deze gnostieke en de verwandte manichaeïsche richtingen met veel
moeite overwonnen, en is daarin niet geslaagd zonder een
ascetisch element in haar leer op te nemen. Haar moraal
eischt van den gewonen geloovige geen ascese ; maar zij
geeft behalve haar bindende voorschriften (de tien geboden
enz.) nog drie raadgevingen (consilia evangelica) voor hen,
die naar de volmaaktheid streven. Die drie consilia zijn
ascetisch : wees armoedig, d.w.z. zonder eenigen eigendom ;
onthoud u van het huwelijk ; stel u onder leiding van een
geestelijk overste, ook in zaken, waarover de kerk geen gebod geeft. Niemand zondigt, door deze consilia niet te volgen ;
men blijft desalniettemin een rechtzinnig Katholiek ; maar
beter is het ze vrijwillig te volgen, zooals de leden der
geestelijke orden doen.
Dit is een schrander compromis, waardoor alle ijveraars
met ascetische neigingen een plaats en werkkring vinden in
de kerk, en desalniettemin ook meer wereldsche menschen
daar kunnen vinden wat zij er zoeken, namelijk eer en invloed. Zonder botsingen ging dat echter niet. De wereldsche
menschen hebben niet steeds voor de asceten het geëischte
respect gehad, en de asceten hebben dikwijls aangedrongen
op zuivering der kerk van de meer wereldsche elementen.
Van zoodanig ascetisme nu is PLATO geheel vrij, omdat
hij de overtuiging heeft, dat de mensch tot het hoogere
komt door dialectische opsporing der Ideeën, waarbij hij
moet uitgaan van het waarneembare d.w.z. het wereldsche,
terwijl de gnostieken den mensch volslagen onbekwaam
achten tot eenig goed en daarom leeren, dat hij slechts tot
het hoogere kan komen door een goddelijke openbaring,
die hij zich zelve niet verschaffen, maar waarop hij alleen
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lijdzaam wachten kan. Voorts omdat PLATO meent, dat de
Idee van het schoone de eigenaardigheid heeft zich veel
duidelijker in de waarneembare wereld te openbaren dan
bijv. die der rechtvaardigheid of der gelijkheid enz. Vandaar
dat de waarneming van schoone voorwerpen den mensch
veel levendiger herinnert aan zijn vroeger beter leven dan
eenige andere. Het schoone menschelijk lichaam, volgens
Grieksche opvatting noodzakelijk verbonden met een schoone
ziel, wekt de levendige herinnering aan de Idee der schoonheid. Vandaar dat de mensch, die door den aanblik der hem
passende schoonheid getroffen wordt, het gevoel heeft een
geheel ander en veel beter mensch te zijn, dat hij niets verlangt dan het voortduren van dien toestand, en al het andere,
daarbij vergeleken, voor niets rekent. Het lager, zinnelijk
element in de menschenziel zal hem daarbij in den regel op
een dwaalspoor leiden; maar, wanneer dit niet geschiedt,
leidt de bewondering van een schoon wezen tot die van
schoone voorwerpen in het algemeen en tot het bewustzijn,
dat de schoonheid zelve nog geheel iets anders is dan haar
beste waarneembare openbaringen. Daarom is bij den jongeling de liefde de leidsvrouw tot de philosophie.
Zooals hier (in Phaedrus en Symposion) de hartstocht
van den verliefde, schoon zeker geen uiting van het verstand,
hoog gewaardeerd wordt, zoo elders de bezieling van den
kunstenaar, de gemoedsvervoering van den profeet, die de
toekomst voorziet. Doch al die voortreffelijkheden des gemoeds zijn ten slotte vooral van waarde als middelen om
tot het dialectisch denken, de kennis der Ideeënwereld te
komen. Omdat de mensch nu eenmaal beginnen moet als
een zinnelijk wezen, daarom heeft de liefde, de poëzie, de
kunst, de mystiek zoo groote waarde. Is hij tot dialectisch
denken gekomen, dan kan hij die gemoedstoestanden beter
missen.
Het verwerpen van de bewondering voor het schoone, dat
zich in de wereld openbaart, is voor PLATO dus geheel onbegrij pelijk.
Wat het wezen der ziel eigenlijk is, hoe zij gedefinieerd
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noch Idee, noch waarneembaar, maar tusschen beide in gelegen. Zij is niet Idee, want zij vertoont veranderingen ; maar
ook niet waarneembaar, want wij nemen haarzelve niet waar,
maar alleen haar toestanden. Zij doet zich voor als de oorsprong van alle leven en verandering in den mensch. Maar
hoe zij met het lichaam verbonden is en daarop werkt, is
onbegrijpelijk. Over de natuur der ziel en haar geschiedenis
vóór de geboorte en na den dood spreekt PLATO alleen
„mythisch", dat wil zeggen, in uitdrukkingen, die voor beeldspraak worden uitgegeven en naar wier nader explicatie men
niet moet vragen. (Zoo het bekende beeld van de ziel als
wagenmenner in den Plaaedrus).
In hoever PLATO zelf zijn natuurleer en zijn theorie over
de menschenziel geloofd heeft, is twijfelachtig. Men kan het
op dit gebied volgens hem slechts tot waarschijnlijke meeningen brengen. Maar al hechtte hij geen waarde aan de
bijzonderheden van zijn leer, de onsterfelijkheid der ziel en
de invloed onzer daden op haar toestand na den dood stond
bij hem vast. Hem leidde daarbij de overtuiging van de onwaarde van een leven, gewijd aan het verkrijgen van veranderlijke en tijdelijke dingen, waarvan het eindresultaat
altijd teleurstelling is, omdat al die dingen te gronde gaan,
en van de waarde van een leven in samenhang met het
blijvende en onvergankelijke. Hij acht den mensch een tweeslachtig wezen. Beginnende met het uitsluitend streven naar
het verkrijgen van tijdelijke dingen, komt hij op zekeren
leeftijd tot inkeer, en ziet in, dat het ware goed daarin niet
gelegen kan zijn. Die opmerking over het menschelijk leven
kleedt PLATO in de theorie van een hooger en een lager
deel der menschelijke ziel, en hij geeft in tal van allegorieën
een schets van den verderfelijken invloed, dien de zwakheid
der rede en de macht der gemoedsbewegingen in den mensch
bezitten.
Aan die opvatting beantwoordt ook zijn ethiek, althans
de ethiek zijner rijpere jaren. 's Menschen voortreffelijkheid
bestaat in het bezit van vier hoofddeugden.
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De gezonde ziel vertoont wijsheid (aoTioc), de karakteristieke voortreffelijkheid van de rede of het denkvermogen;
dapperheid (&vhía), de karakteristieke voortreffelijkheid
van den &v u , de edele toorn of trots, de gave om vastberaden en onverdroten te volbrengen, wat de wijsheid gebiedt, al is het onaangenaam ;
gematigdheid of bezonnenheid (acwqfooivvij), de karakteristieke
deugd van het begeeren : de volstrekte onderwerping der
begeerten aan de rede ;
rechtvaardigheid (ótxatocvvri), de juiste verhouding der drie
krachten van de ziel, waardoor elk zijn taak behoorlijk
vervult.
Ook deze geheele theorie komt neer op de stelling : in
den voortreffelijken mensch heerscht niet het gemoed, de
onberedeneerde sympathie of antipathie, maar het inzicht
door nadenken verkregen. De deugd is dus even als bij
SOCRATES een inzicht, een weten, dat heerscht ; maar PLATO
ziet duidelijker in, dat zekere hoedanigheden van lichaam
en ziel noodig zijn om dit heerschen mogelijk te maken.

37 . PLATO ' S STAATSLEER.
Het hoofdbeginsel van PLATO ' S staatsleer is, dat de philosophie, d.w.z. het inzicht dergenen, die het verst zijn in de
kennis der Ideeën, moet bepalen, wat geschieden zal. Daarom
is hij tegen de democratie. De ware staatsman verhoudt
zich volgens hem tot zijn medeburgers als de medicus, die
hen met bittere drankjes geneest, tot zijn jeugdige patiënten. Deze zouden den banketbakker, die hun maag bederft,
boven hem verkiezen. Daarom kan in den democratischen
staat zonder geweld de ideale staatsinrichting niet ingevoerd
worden.
Die ideale inrichting berust op de verdeeling van den
arbeid. Zeer willekeurig wordt die door PLATO toegepast.
Hij denkt zich namelijk drie standen : het volk Aµog), de
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landbouwers, handwerkslieden, kramers enz. ; de krijgslieden
of wachters, (q5?ax) ; de regeerders of volleerde wachters (qY?ax z'Leot) ; want ondanks het beginsel der verdeeling van arbeid worden de regenten alleen uit de klasse
der krijgslieden benoemd. De eerstgenoemde klasse zorgt
uitsluitend voor alle levensbehoeften, zij mogen zich op
rijk worden en genieten toeleggen ; de tweede klasse
zorgt uitsluitend voor de veiligheid van den staat tegen
buitenlandsche en binnenlandsche vijanden ; de derde zorgt
voor bestuur en wetgeving. Elk dier standen heeft zijn eigenaardige deugd ; de gansche staat is wijs, als de regeerders
wijs zijn, krijgshaftig, als de wachters krijgshaftig zijn, bezonnen, als het volk bezonnen is, en rechtvaardig als de
drie standen de juiste onderlinge verhouding hebben, waardoor elk zijn taak behoorlijk vervult. De staat, die de vier
deugden bezit, is de volmaakte.
Zal die volmaakte staat werkelijkheid worden, dan moeten
de burgers voortreffelijk zijn. De zorg daarvoor is de voornaamste taak der regeering. Maar PLATO vereenvoudigt
hierbij zijn vraagstuk zeer door den derden stand aan zijn
lot over te laten. Hij verdedigt dit door de volgende karakteristieke opmerking over de schoenlappers : „Als de schoenlappers slecht worden en achteruit gaan ; als ze zich uitgeven voor schoenmakers, maar het niet zijn, ligt daarin
geen gevaar voor den staat". , (Rep. IV 42 i). Wat de andere
standen betreft, moeten vooreerst alle verkeerde elementen
uit den staat verwijderd worden, in de tweede plaats moet er
gezorgd worden voor een goede nakomelingschap. Voor het
eerste geeft PLATO geen bijzonderheden ; het tweede is de
taak van wat wij het ministerie van huwelijksaangelegenheden en opvoeding zouden noemen.
Het getal kinderen, die geboren zullen worden, wordt
van staatswege bepaald, en ook de ouderparen, die ze
zullen voortbrengen, worden door den staat aangewezen. De
pasgeboren kinderen worden door den staat overgenomen,
en ook de opvoeding is een staatsinstelling ; mismaakte en
zwakke kinderen worden verwijderd en eveneens alle on-
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wettige kinderen, d.w.z. alle kinderen, die niet op voorschrift
van den staat verwekt zijn.
Deze denkbeelden draagt SOCRATES voor zonder te laten
blijken, dat hij ze buitensporig vindt. Praktische bezwaren
bij de invoering erkent hij ; maar dat er iets onzedelijks zou
liggen in deze opvatting van het huwelijk, komt hem blijkbaar niet in de gedachten. Ook van den historischen SOCRATES
is het bekend, dat hij in het huwelijk niet veel meer zag
dan een instelling van staatswege ter voortbrenging van kinderen onder omstandigheden, dat zij kans hebben op goede
verzorging.
De opvoeding van staatswege bestaat, als de eerste kinderjaren voorbij zijn, voor de krijgslieden in gymnastiek
en muziek. Gedichten, althans ernstige, hetzij godsdienstige of krijgshaftige ; ernstige toonkunst ; bedaarde en afgemeten dansen worden beoefend. De kunst komt geheel onder
de voogdij der moraal ; dichters als HOMERUS worden niet
toegelaten, omdat zij kwaad van de goden zeggen. Alles
wat het kind hoort en ziet moet het voorhouden, dat de
goden volmaakt goed zijn, en dat een leven van arbeid,
moeite en onthouding het ware leven is. Van zestien tot
achttien jaar beoefenen de aankomende krijgslieden de wiskunde, vooral ter beoordeeling van hun verstandelijken aanleg ; van achttien tot twintig zijn zij in dienst. Dan worden
de weinigen uitgelezen, die zich, èn als wiskundige talenten,
èn als zich zelf beheerschende krijgslieden hebben onderscheiden. Zij bestudeeren van twintig tot dertig jaar wiskunde en astronomie ; van dertig tot vijfendertig jaar dialectiek,
afgewisseld met de praktijk van den krijgsdienst. Bij voortdurend goed gedrag en vorderingen op wetenschappelijk gebied brengen zij het op hun vijfendertigste jaar tot den
regentenstand. Van vijfendertig tot vijftig jaar zijn zij verplicht staatsambten te aanvaarden, waartoe de regeering hen
aanwijst, tegen hun zin, want zij worden geacht de studie
der wetenschappen te verkiezen. Op hun vijftigste jaar worden zij van die verplichting ontslagen.
Andere eigenaardigheden van PLATO ' S ontwerp berusten
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op zijn streven om het eigenbelang bij wachters en regeerders uit te roeien. De grootste kwaal van den staat is, dat
invloedrijke personen het staatsbelang opofferen aan hun
persoonlijk belang. Voor die kwaal weet PLATO radicale
geneesmiddelen : opheffing van privaateigendom en gezin.
Ook de zorgvuldige opvoeding der regeerders is erop gericht
hen al hun heil in de beoefening der wetenschap te doen
zoeken. De regeerders mogen dus geen eigendom en geen
gezin hebben. Wel mogen zij tijdelijke huwelijken sluiten.
Een gevolg hiervan is de gelijkstelling van de vrouw met
den man, daar voor haar geen speciale taak overblijft ; hetgeen wel eenigszins zonderling is in een staatsinrichting, berustende op het beginsel van verdeeling van arbeid. Vrouwen
worden dus geheel met mannen gelijkgesteld en kunnen dus
ook wachters zijn. PLATO is dus nog radicaler dan de
radicaalste voorstanders der vrouwen-emancipatie.
PLATO ' s staat werd vroeger algemeen beschouwd als een
utopie, aan wier verwezenlijking hij zelf nooit ernstig gedacht heeft. Sedert HEGEL is die opinie verdwenen en
houdt men het er voor, dat PLATO zijn plannen volstrekt
niet voor onuitvoerbaar hield. Zij zien er zeker zéér radicaal
uit, maar de reden daarvan is, dat hij zoo volslagen ontevreden is met het bestaande. Had hij aanhangers gevonden,
dan zou de Fransche revolutie kinderspel geweest zijn, vergeleken bij de Grieksche.
Sommigen hebben in PLATO ' S staat een navolging van de
Spartaansche inrichting gezien. Ook daarbij worden landbouw, nijverheid en handel overgelaten aan een afzonderlijken stand, de perioiken en heloten ; de militaire oefeningen
en maaltijden waren gemeenschappelijk ; het grondbezit was
onveranderlijk ; men had de vrijheid in geval van nood over
de bezittingen van anderen te beschikken ; mismaakte en
zwakke kinderen werden verwijderd.
PLATO ' s staat wijkt echter van den Spartaanschen af door
de afschaffing van privaatbezit en familie, en door de wijsgeerige vorming der regeerders, die in SPARTA geheel ontbrak.
HEGEL 's meening nu is, dat PLATO in zijn staat geen ijdel
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droombeeld heeft geteekend, maar iets werkelijks, evenals
een ontdekkingsreiziger in zijn reisbeschrijving een werkelijkheid aangeeft, die hij gezien heeft en die afwijkt van het
tot dusver bekende. De waarneembare wereld van PLATO
is ook voor HEGEL de ware werkelijkheid niet. Deze bestaat
uit den inhoud der gedachten van de goddelijke wereldrede,
waarvan de veranderingen in de maatschappij afhangen, en
die zich in den loop der tijden successievelijk aan de individueele rnenschelijke rede openbaart. De wijsgeer is hij, die
meer dan anderen in het geheim dier gedachten is doorgedrongen. In elk volk, dat deelneemt in de historische ontwikkeling, openbaart zich een bepaalde godsgedachte, alleen
kenbaar voor wie veel dieper ziet dan de gewone toeschouwer.
Bij de Grieken in PLATO ' S tijd is die goddelijke gedachte
een staatsregeling zooals PLATO, die schetst : de volledige
onderwerping van het individu aan den staat.
Heeft zulk een gedachte haar competenten tolk gevonden,
dan is haar tijd om. Zij maakt plaats voor een andere, die
op haar beurt haar tolk eerst vindt als haar missie bijna
vervuld is. Zoo komt in Griekenland na PLATO de periode van
betrekkelijke zelfstandigheid van het individu tegenover de
gemeenschap, waarvan Stoïcynen, Epicuristen en sceptici de
tolken zijn — tolken trouwens, lang niet zoo diep doorgedrongen in de goddelijke gedachten als PLATO in zijn dagen. Ons
klinkt die opvatting mystiek in de ooren ; maar als wij bedenken, hoe de taal, de staat en de godsdienst zich gevormd
hebben in overoude tijden, waarin wij bij de menschheid al
zeer weinig zelfkennis en nadenken mogen onderstellen, en
tevens, hoe doelmatig die verschijnselen in vele opzichten
zijn, dan zal men de opvatting van HEGEL, dat zich daarin
een diepe wijsheid openbaart, die instinctmatig, zonder bewustzijn werkt, begrijpelijk vinden. Wij laten deze quaestie
rusten, alleen opmerkende, dat HEGEL ' S theorie geen rekenschap geeft van den samenhang der Platonische staatsleer
met zijn Ideeënleer, die in de natuur het booze ziet. Maar
wel heeft HEGEL gelijk in zijn bewering, dat PLATO geen
utopie wil schetsen voor menschen in de maan. Zijn drie
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doel, te trachten den tyran DIONYSIUS te bewegen een dergelijke staatsregeling in te voeren. Ook zijn hervatten van
hetzelfde onderwerp in de Leges is hier een bewijs van.
Hoofdzaak in PLATO 'S staatsleer is hetzelfde dualisme, de
opvatting van den mensch als tweeslachtig wezen, die zijn
physica en zijn ethiek kenmerkt. Overal twee krachten, die
vijandig tegenover elkander staan : Idee — verschijnsel, rede —
zinnelijkheid, streven naar heilzame doeleinden — tegenwerken
der materie. Zoo moet er ook in den staat scheiding zijn
tusschen beide principes en heerschen moeten degenen, die
zich hun samenhang met de Idee bewust zijn.
De groote invloed van PLATO op het Christendom is ook
daaraan te zien, dat in de Middeleeuwsche maatschappij zijn
staat grootendeels verwezenlijkt is. De geestelijke macht,
priesters en monniken, ziet evenals PLATO ' S regeerende standen van bijzondere eigendommen en huwelijk af, en is de
middelaar tusschen de burgerlijke maatschappij en een bovenzinnelijke wereld. Sedert GREGORIUS VII is het streven der
pausen er op gericht de geestelijke macht, de kenners van
de eeuwige dingen, tot hoogste gezagvoerders te maken.
Volkomen gaat de parallel niet op, want militaire oefeningen
en wiskunde ontbreken bij de Middeleeuwsche regeerders.
Maar de voorstellingen over het bovenzinnelijke en 's menschen
levensdoel waren dan ook g eheel veranderd. De voorstanders
van de macht der kerk hadden niet direkt PLATO ' S staat
als ideaal, maar de Civitas Dei van AUGUSTINUS.

HOO F D S TUK V.

Aristoteles.

37. ARISTOTELES ' INVLOED OP WIJSBEGEERTE
EN WETENSCHAP.
ARISTOTELES, in 384 te Stagyra in Thracië geboren, kwam
op zeventien-jarigen leeftijd naar Athene, waar hij twintig
jaar in den Platonischen kring verkeerde. Hij vatte een groote
vereering op voor PLATO, zooals blijkt uit een elegie, die hij
op zijn vriend EUDEMUS maakte, en waarin hij PLATO
noemt : een man, nv o?) ' asvar zoióc zaxoiic 1^^µc4 (wien niet
te prijzen het noodlot der boozen is).
En in de Ethica aarzelt hij de Ideeënleer te critiseeren,
omdat „vrienden" die hebben voorgedragen ; ten slotte gaat
hij tot een dergelijke critiek over en motiveert dit in woorden, die men dikwijls aldus geparaphraseerd heeft : „Amicus
SOCRATES, amicus PLATO sed magis arnica Veritas."
Omgekeerd wordt van PLATO vermeld, dat hij het groote
talent van zijn leerling ten volle inzag en op prijs stelde.
Nadat ARISTOTELES, wiens vader lijfarts van een Macedonisch vorst was geweest, een zevental jaren aan het Macedonische hof had doorgebracht, waarvan de eerste als leermeester van ALEXANDER DEN GROOTEN, leefde hij van 335-3 2 3 als scholarch te Athene, waar hij onderwijs gaf in het
Lyceum. Om hygienische redenen gaf hij aan enkele,
verder gevorderde leerlingen zijn onderwijs wandelend, waaraan volgens sommigen de naam „peripatetische school" is
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ontleend ; anderen echter achten waarschijnlijker, dat deze
benaming in verband is te brengen met oi 7rF O17raarot d. i. het
wandelpark van het Lyceum. Over het algemeen had ARISTOTELES veel meer van een hedendaagsch kamergeleerde dan
zijn voorgangers. Zoo weten wij van SOCRATES, dat hij aan
veldtochten deelnam ; van PLATO, dat hij een uitstekend gymnast was ; van ARISTOTELES daarentegen hooren wij, dat hij
door overmatigen arbeid aan een slechte spijsvertering leed.
Hij is dan ook op betrekkelijk jeugdigen leeftijd in 322
aan de gevolgen van overwerken overleden.
Na den dood van ALEXANDER werd ARISTOTELES door
DEMOPHILUS van eali F Ca (goddeloosheid) aangeklaagd wegens
het bewijzen van goddelijke eer aan zijn vriend HERMIAS.
Zeggende, dat hij het volk van Athene niet in de gelegenheid wilde stellen een tweede maal een vergrijp tegen de
philosophie te begaan, daarmede doelende op den dood van
SOCRATES, verliet ARISTOTELES de stad om zich te Chalcis
te vestigen, waar hij spoedig daarop overleed.
FR. V. SCHLEGEL heeft beweerd, dat ieder mensch van nature
af een Platonist of een Aristotelist is. De bedoeling is, dat
ieder mensch zou zijn Of een vriend van onbestemde algemeenheden, Of een kenner van details ; Of iemand die diepte,
Of iemand die breedte van kennis zoekt ; Of een minachter
van nauwkeurige waarneming, Of iemand, die zooveel op de
details let, dat hij van de boomen het bosch niet ziet. Deze
bewering is ook door GOETHE gevolgd, en is later honderdmaal herhaald, maar zij is hoogst onbillijk, zoowel tegenover
PLATO als tegenover ARISTOTELES, en buitendien veel te
vleiend voor den mensch in het algemeen, daar het zeker
is, dat de meeste menschen noch Platonici noch Aristotelici
zijn, omdat de vurige belangstelling in al wat te weten is,
die daartoe noodig is, tot de zeldzaamheden behoort.
Met meer recht mag men de tegenstelling maken, dat
PLATO de man van het leven, ARISTOTELES van de school
is. PLATO is een man van levendige phantasie, stoute hypothesen, revolutionaire voorstellen. ARISTOTELES een nauwlettend waarnemer, een geniaal systematicus, maar iemand
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die bij de oppervlakte blijft staan ; en in zedeleer en staatkunde is hij een uiterst voorzichtig conservatief.
De invloed van ARISTOTELES op de ontwikkeling van
wetenschap en wijsbegeerte is groot geweest, en het is niet
mogelijk de geschiedenis der wijsbegeerte te verstaan zonder
eenige kennis van zijn leer. Tot aan de zeventiende eeuw
was zijn gezag zoo absoluut, dat de wijsbegeerte met de
leer van ARISTOTELES vereenzelvigd werd. Toen kwam
er een reactie, en het eerste optreden der nieuwere
wijsbegeerte werd aanvankelijk beheerscht door haar oppositie tegen het gezag van ARISTOTELES. Eerst na een
langdurigen strijd heeft zij de scholastieke wijsbegeerte, d. i.
de leer van ARISTOTELES, voor zoover zij met de kerkleer
overeen te brengen is, overwonnen; door de schrijvers der
I7 de en I8de eeuw wordt de Aristotelische philosophie voor
het tegendeel van ware wijsbegeerte aangezien. In plaats
van die algemeene minachting heeft zij in onze eeuw weer
algemeene belangstelling en bij sommige schrijvers groote
sympathie gewekt. Zoo toonden in Duitschland HEGEL,
TRENDELENBURG en UEBERWEG groote ingenomenheid met
ARISTOTELES, en is er zelfs een nieuw-Aristotelische school
ontstaan, terwijl ook in Frankrijk ARISTOTELES weer aanhangers won, b.v. BARTHÉLÉMY DE ST. HILAIRE, die een
nieuwe uitgaaf van de Metaalzysica bewerkte en in de voorrede daarvan verklaarde, dat hij de hier voorgedragen philosophie voor juist hield.
Ook valt er een hernieuwde studie van THOMAS VAN
AQUINO waar te nemen, wiens werken zijn te beschouwen als
een uiteenzetting van de leer van ARISTOTELES, geschreven in
het Latijn en in overeenstemming gebracht met de kerkleer.
Deze studie is door Paus LEO XIII opzettelijk aanbevolen ; de
Thomistische leer wordt als de ware philosophie onderwezen
aan alle Katholieke instellingen van onderwijs. Vandaar ook in
onze eeuw tal van beschouwingen, die onverstaanbaar blijven
als men de Aristotelische philosophic niet kent. Ik wil slechts
de volgende bestrijding van het Darwinisme als voorbeeld
aanhalen : „Deze hypothese is ten duidelijkste in strijd met
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de beginselen der metaphysica, die leeren, dat het wezen
der dingen onveranderlijk is, en dat de uitwerking de oorzaak niet kan te boven gaan. Immers, wanneer volgens
DARWIN de lagere soort zich ontwikkelt tot een hoogere,
waarvandaan krijgt zij dan die hoogere voortreffelijkheid ?
Uit haar eigen gebrek daaraan. Maar geen ding kan geven
wat het zelf niet bezit, en het mindere kan niet het meerdere doen ontstaan, noch de ontkenning de bevestiging."
Moge dus de leer van ARISTOTELES verouderd voorkomen
aan wie in een bepaalden kring is opgevoed en van den
invloed harer leeringen niets bemerkt heeft ; wie een oog
heeft voor de stroomingen des tijds, zal er anders over oordeelen.
De groote diensten, die ARISTOTELES aan de wetenschap
heeft bewezen, zijn te danken aan zijn classificeerend en systematiseerend genie.
In de eerste plaats is de splitsing der ééne wetenschap in
tal van speciale wakken aan hem te danken. De oude natuurphilosophen schreven boeken : ic^oi cptióawc, (over de natuur), in
het algemeen. In PLATO 'S dialogen worden nog ethische, logische en physische vragen door elkander behandeld. ARISTOTELES maakte voor het eerst onderscheid tusschen de verschillende wetenschappen ; zijn werken zijn te verdeelen in : logische ; metaphysische ; ethische ; aesthetische ; en physische,
die weder te verdeelen zijn in : algemeene, astronomische,
chemische, natuurhistorische en psychologische.
Behalve in deze algemeene indeeling en in de logica, over
die ik hier niet spreken zal 1), vertoont zich ARISTOTELES'
voortreffelijke zijde vooral in de natuurlijke historie en de
psychologie. Van hem dateert de onderscheiding tusschen een
anorganisch en een organisch rijk der natuur. Elk dezer rijken
wordt door hem weer verdeeld.
Het anorganische in :
I°. De materia prima, d. w. z. de materie, die nog geheel
zonder eigenschappen is. Nu zegt ARISTOTELES wel niet, dat
1) Men zie daarover : Leerboek der formeele logica, naar de dictaten van
C. B. SPRUYT, bewerkt door M. HONIGH.
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zulk een materia prima afzonderlijk bestaat, doch zijn geheele
natuurleer is niets anders dan een optelling der verschillende
wijzigingen die deze materia prima aanneemt, naarmate zij
meer eigenschappen (hoogere vormen) aanneemt.
2°. De vier elementen : aarde, water, lucht en vuur, die de
laagste trap der materia signata vormen. Daarin heeft de
materie nog slechts enkele weinige eigenschappen aangenomen, namelijk beweging naar boven of naar beneden, warmte
of koude, droogte of vochtigheid. Zoo is lucht b.v. gekenmerkt door beweging naar boven, warmte en vochtigheid ;
vuur door beweging naar boven, warmte en droogte.
3°. De anorganische lichamen, die uit een menging der elementen bestaan, echter met dien verstande, dat de elementen
er slechts potentieel, niet actueel in te vinden zijn. Hierin
stond ARISTOTELES tegenover EMPEDOCLES, ANAXAGORAS en
DEMOCRITUS, die in overeenstemmig met onze opvatting leerden, dat de elementen als zoodanig in de samengestelde stoffen aanwezig zijn.
Van ARISTOTELES dateert ook de nog gangbare gradatie
van het organisch leven in :
Het plantaardig leven, gekenmerkt door voeding en voortplanting.
Het dierlijk leven, gekenmerkt door zinnelijke waarneming,
willekeurige beweging en natuurlijke aandrift.
Het denkend leven, gekenmerkt door het opmerken van
het algemeene in de bijzondere verschijnselen.
Het denkend leven is het specifieke kenmerk van den
mensch en komt niet bij de dieren voor. Het openbaart
zich in de volgende verschijnselen :
Het gebruik der taal. Elk woord daarvan staat namelijk
voor een groep bijzondere verschijnselen en wekt bij ons de
gedachte aan de leden dier groep, vergezeld met het bewustzijn, dat wij niet bij het individueele moeten blijven staan.
Zonder orgaan voor het opmerken van het algemeene in de
verschillende leden dier groep is zulk een geesteswerkzaamheid niet mogelijk.
Het zich bewust worden van algemeene waarheden, ook
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ten slotte van de meest algemeene, die de regels uitmaken,
waarnaar wij ons denken richten ; b.v. van het principium
contradictionis.
Het overleggen en het nemen van een besluit. Dit proces
gaat bij ons aan iedere handeling vooraf.
De verantwoordelijkheid voor onze handelingen.
Het leedwezen of berouw over het verleden.
Van ARISTOTELES dateert ook het eerste systematisch overzicht van het dierenrijk ; terwijl zijn embryologische onderzoekingen in zijn werk : Tr ei wwv yuiaaws nog altijd de
bewondering der deskundigen wekken. Waarschijnlijk heeft
hij ook een systematisch overzicht van het plantenrijk gegeven, maar dit is verloren gegaan ; in het systeem van zijn
leerling THEOPHRASTUS bezitten wij echter waarschijnlijk een
navolging van het zijne.
Met die omvangrijke kennis en dat buitengewone talent
voor classificatie 1) verbindt ARISTOTELES nu een zekere oppervlakkigheid. Waar het aankomt op nauwkeurig waarnemen
en beschrijven, hetzij van een kippenei, dat zich ontwikkelt,
van een sophisme, dat met succes gebruikt wordt, of van een
menschelijken hartstocht, is er altijd veel van ARISTOTELES te
leeren, en juist omdat hij de verschilpunten van verwante
verschijnselen zoo scherp opvat en zoo velerlei overziet, is
hij een geniaal man in het geven van een systematisch overzicht van het direct waarneembare. Maar als het op de verklaring daarvan aankomt, vertoont hij zijn zwakke zijde : al
1) ARISTOTELES '

neiging tot classificeeren vertoont zich ook duidelijk in de

Rketorica. Daar worden de redevoeringen in drie klassen verdeeld:

a. raadgevende, met het oog op de toekomst;
b. gerechtelijke, met het oog op het verleden;
c. epidictische, met het oog op het heden.
c. bevat de lofrede en de afkeurende redevoering; b. wordt weer onderverdeeld naar de onderwerpen, als volgt:
cc bewijsvoering;
bewerking van het gemoed der toehoorders;
y het wekken van vertrouwen in den redenaar.
In het verband met ( wordt een systeem der gemoedsbewegingen gegeven,
in verband met y een systeem der stijlsoorten.
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.

14

-- 2I0 -te groote vrees om zich van de bestaande opinies te verwijderen ; gemis van fantasie ; ontbreken van het inzicht, dat de
taak der wetenschap onafzienlijk is.
Tweeërlei vertrouwbare uitgangspunten zijn er volgens ARISTOTELES om tot wetenschap te komen. Vooreerst de gegevens der waarneming, die ons met onbedriegelijke zekerheid
inlichten aangaande de bijzondere dingen -- (er bestaat wel
zinsbedrog, dat erkent ARISTOTELES, maar het is zoo zeldzaam,
dat men er geen notitie van behoeft te nemen) — ; vervolgens
een aantal zeer algemeene stellingen, de zoogenaamde Fvóoa.
Onder dezen naam verstaat ARISTOTELES nu eens stellingen, die
door iedereen, dan weer, die door de meesten of door „de
wijzen" als waar worden aangenomen, zonder dat hij daarbij
een kenmerk geeft, wie als „de wijzen" moeten beschouwd
worden. Dialectiek is nu noodig om tegenstrijdigheden tusschen de v o a op te lossen en er een harmonisch geheel
van te maken.
Elke theorie dus, die de stoffelijke wereld anders voorstelt
dan wij haar waarnemen, wordt uit dit beginsel veroordeeld ;
zoo bijv. de Pythagoreïsche leer, volgens welke de aarde zou
draaien, en de leer van DEMOCRITUS, die de warmte en koude
aan de stoffelijke lichamen ontzegt.
Eveneens wordt iedere theorie verworpen, die met de 'vóoa
in strijd is. Een dergelijke theorie wordt een 7raQ c o ov genoemd,
welk woord nog in ons spraakgebruik is bewaard gebleven.
Op dezen grond worden o. a. verworpen :
De leer van DEMOCRITUS over de oneindigheid der ruimte.
De leer van ANAXAGORAS, dat de zon een gloeiende steen
zou zijn.
De leer van EMPEDOCLES, dat de verspreiding van het
licht tijd zou vereischen.
De leer van DEMOCRITUS, dat alle lichamen zich van nature in dezelfde richting zouden bewegen.
Eindelijk de leer van DEMOCRITUS over het noodzakelijk
verband tusschen alle veranderingen, die wij thans de wet
der causaliteit noemen, en die wij in het Eerste Boek besproken hebben.

Met dezen eerbied van ARISTOTELES voor Fvao a, algemeen
gangbare overtuigingen, hangt ook samen zijn meening, dat
analyse der taal en der gangbare meeningen tot wetenschap
voert.
Den meest schadelijken invloed heeft die opvatting gehad
op ARISTOTELES' substantie-begrip ; want in overeenstemming
met het spraakgebruik en de gangbare begrippen maakte hij
een scherpe tegenstelling tusschen de dingen, de substantie,
waaraan de eigenschappen voorkomen, en de eigenschappen
of toestanden dier dingen.
De substantie acht hij zelfstandig te bestaan, terwijl de
accidentia in hun bestaan afhangen van de substantie, waaraan zij voorkomen. Hij zag daarbij over het hoofd, zooals
wij reeds in het Eerste Boek zagen, dat weliswaar een accidens niet kan bestaan zonder substantie, waaraan het voorkomt, maar dat onder substantie, afgezien van alle accidentia, evenmin iets kan verstaan worden. De substantie is dus
even goed afhankelijk van de accidentia als omgekeerd. Door
dit onjuiste substantiebegrip in te voeren heeft ARISTOTELES
een uiterst schadelijken invloed op de ontwikkeling der philosophic gehad. De arbeid van DESCARTES, SPINOZA en LEIBNITZ is voor een groot deel niets anders dan het zoeken, wat
nu eigenlijk wel het wezen der substantie is. Eerst KANT
is het gelukt, voor dit Aristotelische substantiebegrip een
ander in de plaats te stellen.

S 39. ARISTOTELES ' CAUSALITEITSLEER.

Wij zagen reeds, dat ARISTOTELES zich niet kon vereenigen met DEMOCRITUS' leer van het noodzakelijk verband van
oorzaak en gevolg, die voor ARISTOTELES veel te veel van
de gangbare meening afwijkt. Hij beoordeelt het ontstaan
van natuurverschijnselen naar analogie van dat van menschelijke kunstproducten. Vraagt men bijv. wat noodig is om een
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bijl te doen ontstaan, dan neemt ARISTOTELES aan, dat hiertoe vier dingen noodig zijn ; die vier dingen noemt hij causae, nl. :
a. causa materialis : de grondstof, ijzer en hout;
b. causa formalis : een zekere vorm, die de grondstof moet
aannemen ;
c. causa movens : een agens, dat aan de stof dien vorm geeft ;
d. causa finalis : het doel, hier het houthakken, of meer
direct het vervaardigen van een bijl, zonder welk doel de bijl
niet tot stand zou gekomen zijn.
Zooals wij reeds hebben opgemerkt, had ARISTOTELES
groote bezwaren tegen PLATO ' S Ideeënleer. Met behulp van zijn
categorieënleer kon hij haar gemakkelijk weerleggen. Immers
als het waar is, dat praedicaten als schoonheid, enz. niets
anders voorstellen dan accidentia, die steeds bij hun voorkomen aan een substantie gebonden zijn, dan is de leer van
PLATO, die in de voorwerpen, door die woorden aangeduid,
het onafhankelijk bestaande ziet, onjuist. Door het aannemen
van een causa formalis, die hij zelf Fióog noemt, is ARISTOTELES echter weer tot de Ideeënleer teruggekeerd, of althans
tot iets wat er veel op gelijkt. Het woord Fióoy toch geeft
hier aan, wat een bijl tot een bijl maakt, zijn karakteristieke
eigenschappen als zoodanig. De vorm van het voorwerp is
niet noodzakelijk altijd dezelfde, maar de geschiktheid voor
het bepaalde doel is de (.iáo;. van den bijl. Als oorzaak is
die iáos reeds aanwezig vóór het bestaan van den bijl, en hij
openbaart zich als het ware in den bijl evenals de Platonische Ideeën zich in de zichtbare wereld openbaren.
Daar het wezen van den bijl in zijn geschiktheid voor een
bepaald doel moet worden gezocht, is het duidelijk, dat er
een innig verband is tusschen de causa formalis en de causa
finalis. Wat is nu de causa movens ? Men zou kunnen zeggen :
Een smid. Maar dit antwoord is ARISTOTELES niet nauwkeurig genoeg. Het is niet de smid qua talis, want deze maakt ook
spijkers, raderen, enz. Het is dus : Een bijlmakend smid. Maar
ook als zoodanig werkt hij niet met zijn gansche lichaam en
ziel aan den bijl. Alleen in zooverre ziel en lichaam bewogen
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worden door de gedachte aan den te maken bijl volbrengt
hij zijn werk. Derhalve is het eigenlijk die gedachte, d. i. het
wezen van den bijl, afgespiegeld in den geest van den maker,
die de ware causa movens is. Zoo kan ARISTOTELES zeggen,
dat de drie laatste causae gewoonlijk samen vallen ; alle drie
zijn zij eigenlijk het wezen van den bijl, slechts in eenigszins
ander verband beschouwd.
Dezelfde vier oorzaken nu neemt ARISTOTELES als werkzaam aan bij het optreden van elk natuurverschijnsel. Voor
het ontstaan van een eik b.v. zijn noodig : als causa materialis, de voedingsstoffen uit bodem en lucht, waaruit het
plantenlichaam opgroeit ; als causa formalis, het wezen van
den eik, de karakteristieke eigenschappen der klasse, die
zich aan de materie verwezenlijken ; als causa movens, de
andere eik, die den eikel heeft voortgebracht, waaruit de eik
zal groeien, d. w. z. het wezen van den eik, in andere materie geopenbaard ; als causa finalis, de volledige verwezenlijking van het type eik in dit nieuwe individu.
Zooals wij reeds zagen, beschouwt ARISTOTELES de causa
formalis, het wezen van den eik, als even onveranderlijk,
als een Platonische Idee. De eiken komen en gaan ; het
wezen, het type van den eik blijft. Op de vraag, wat de substantie, het zelfstandig bestaande van een individueelen eik
is, antwoordt ARISTOTELES voorts, dat zij is het algemeene
wezen der soort, zich openbarend in de materie. Maar in dit
samenstel wordt het wezen door hem als veel gewichtiger
factor beschouwd dan de materie. Wat bijv. een eik maakt
tot wat hij is, is veel meer het wezen der klasse, waartoe
hij behoort, dan de stof, die ook wel een beuk had kunnen
vormen. Zoo kwamen ARISTOTELES ' middeleeuwsche volgelingen er toe, de begrippen substantie en vorm nog meer te
doen ineensmelten en smeedden zij het woord forma substantialis, ter aanduiding van wat PLATO den Fióoy, de Idee noemde.
De wereld doet zich dus aan ARISTOTELES voor als een
verzameling van eeuwige, onveranderlijke wezens, die met
de Platonische Ideeën groote overeenkomst vertoonen, maar
zich daarvan onderscheiden doordat zij niet bestaan buiten
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optreden. Die formae substantiales zijn de oorzaken der veranderingen, maar hun werking is ongeregeld en onberekenbaar. Zij streven er naar zich in de materie te verwezenlijken, maar slagen daarin slechts somtijds. Bij de paring tracht
de Idee der soort, ondersteld in het mannelijke dier te huizen, de materie, die het vrouwelijk ei aanbrengt, te overmeesteren. Maar zooals bekend is, lang niet alle bevruchte
eieren brengen het tot volle ontwikkeling. Er komen dikwijls
misgeboorten voor en veel jonge dieren sterven voordat zij den
vollen wasdom hebben bereikt. Evenzoo is normaal, dat druivensap bij gisting in wijn overgaat, maar soms wordt dit
verhinderd door azijnvorming. Hoe zal men nu rekenschap
geven van al die onregelmatigheden ? Ontelbaar vele formae
substantiales trachten zich aan de materie op te dringen,
die op zichzelf evengoed een eik als een mensch of een rotsblok worden kan.
Trouwens interesseert die quaestie ARISTOTELES weinig,
daar de ware werkelijkheid volgens hem toch niet bestaat
in de zinnelijk waarneembare wereld, maar in de formae
substantiales, het evenbeeld der Platonische Ideeën. Wat
dus voor ons het veranderlijke is, namelijk de eigenschappen
der dingen, is voor ARISTOTELES het constante ; wat voor
ons het standvastige is, namelijk de betrekking tusschen
oorzaken en gevolgen, is voor hem wisselvallig.
De tegenstelling van materie en vorm in verband met die
van potentia en actus vormen den grondslag van ARISTOTELES ' natuurphilosophie, het gedeelte van ARISTOTELES ' wijsbegeerte, waarvan HEGEL vol bewondering getuigt, dat ARISTOTELES : „den Reichthum des realen Universums dem Begriffe
unterjocht" heeft.
Het begrip materie is een relatief begrip, evenals dat van
vader of zoon. Men kan Prins WILLEM II beschouwen als
vader, namelijk van WILLEM III, maar men kan hem ook
zoon noemen, als men hem beschouwt in zijn relatie tot
FREDERIK HENDRIK. Hetzelfde nu is het geval met het begrip materie : men kan druivensap beschouwen als de mate-
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rie, waaruit wijn wordt, maar men kan ook omgekeerd vragen, wat is de materie van druivensap ?, en als zoodanig beschouwen de voedingsstoffen, die de plant opnam ; deze voedingsstoffen hebben weer de vier elementen tot materie, die
ARISTOTELES natuurlijk als veranderlijk denkt wegens de
getuigenis der zinnelijke waarneming.
Tegen die beschouwing is niets in te brengen, maar men
leert er niets door dan een nieuwe wijze om de dingen te
noemen. De leek zegt : ijs ontstaat uit water. De Aristotelische geleerde zou zeggen : bij het ontstaan van ijs moet men
wel onderscheiden tusschen het principium, ex quo fit, dat is
de materie, het water, en het principium, quo fit, dat is de
forma substantialis van ijs. Iedere verandering wordt nu eenvoudig verklaard door er op te wijzen, dat een zekere forma
substantialis zich met zekere materie heeft verbonden.
Nauw hiermee verwant is het gebruik van de termen potentia, vermogen, aanleg, en actlts, werkelijkheid, die bij ARISTOTELES schering en inslag zijn. Bij elke verandering neemt
ARISTOTELES aan, dat de materie de eigenschappen vóór die
verandering reeds potentieel bevat. Zoo wordt het begrip verandering, dat voor ons niet gemakkelijk te definieeren is,
zeer eenvoudig verklaard door te zeggen : het is de overgang
van het potentieele tot het actueele.
Zoo behandelt ARISTOTELES de volgende quaestie. Waarom
verwarmt de wijn den mensch, als hij hem matig gebruikt, maar
brengt in overmaat koude teweeg, zooals uit het leven van den
dronkaard blijkt ? ARISTOTELES zegt, de koude wijn bevat potentieel warmte en die verwarmt den mensch, maar in overmaat
vernietigt hij gedeeltelijk de eigen warmte ; vandaar delirium
tremens. De warmte wordt hierbij gedacht als een min of
meer persoonlijk wezen, dat, incognito in den wijn huizend,
in het openbaar optreedt in 't lichaam van den drinker, en
zoolang het maar matig sterk is, zijn macht vereenigt met
de natuurlijke warmte, terwijl het, machtiger geworden, deze
tyranniseert. Dat is een dichterlijke phantasie, waarbij natuurwezens met menschelijke aandoeningen bedeeld worden, evenals wanneer de hemel lacht, de Brocken zich zijn nevelkap
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over de ooren haalt, de winden loeien in 't gebergte, de afgronden grijnzend hun kaken opensperren, uitdrukkingen, die
wij bij dichters waardeeren, (tenzij zij reeds oude bekenden
zijn), maar die wij niet meer voor wetenschap aanzien.
Onze eerste vraag zou wezen : Verwarmt de wijn inderdaad
of schijnt het maar zoo ? Door 't onderzoek zou blijken, dat
er geen verwarming plaats vindt, zoodat het gansche probleem
even dwaas is als dat van PLUTARCHUS, waarom kippen, die
vroeger eens door vossen vervolgd zijn, sneller kunnen loopen
dan andere. Maar ARISTOTELES kan deze vraag niet stellen
wegens zijn geloof aan de onbedriegelijkheid van wat de zintuigen ons schijnen te leeren.
Stel echter, dat wij vinden : gebruik van wijn geeft temperatuursverhooging, dan zou onze tweede vraag zijn : welk bestanddeel doet het ? Wij scheiden den wijn in zijn bestanddeelen : alcohol, water, kleurstoffen enz. en beproeven dan,
welke dier bestanddeelen die verwarming teweeg brengt. Maar
aan zulk een onderzoek kan ARISTOTELES niet denken en wel :
vooreerst, omdat de bestanddeelen volgens hem niet actueel
maar potentieel in den wijn zijn, zij hebben dus, daarin vereenigd, gansch andere eigenschappen dan daarbuiten ; vervolgens, omdat hij gelooft aan toevallige gebeurtenissen.
Stel dat de proef leerde, deze alcohol geeft bij dezen persoon temperatuursverlaging, dan gelooft ARISTOTELES niet,
dat dezelfde alcohol op dezelfde organisatie werkend altijd
hetzelfde gevolg zal hebben. Het eigenaardige der contingentia, waartoe alle verschijnselen in 't ondermaansche behooren,
— aan den hemel zal volstrekte regelmaat heerschen -- is
juist, dat zij er kunnen zijn of niet zijn, zdd kunnen zijn of
anders zijn. Waartoe dan experimenten over de werking van
alcohol op den mensch ? Het toeval speelt een groote rol en
is de werking thans bij toeval temperatuursverlaging, zij kan
morgen bij toeval temperatuursverhooging zijn.
Experimenten kan men alleen nemen als men onderstelt,
dat de natuur regelmatig is, dat dezelfde invloeden, werkende
op dezelfde wezens in denzelfden toestand, altijd hetzelfde gevolg hebben. Gaat men van die overtuiging uit, dan zal men,
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bemerkende, dat dezelfde chinine koortslijder A geneest, koortslijder B niet, zeggen : Die twee lijders verschillen ten aanzien
van de in dit geval essentieele hoedanigheden, en gaan onderzoeken, welke vormen van koorts voor chinine wijken, welke
niet. Maar ARISTOTELES zou meenen, dat chinine aan een
bepaalden koortslijder in bepaalde hoeveelheid verstrekt hem
of genezen, of niet genezen kan. Wij zeggen : Dat weten wij
niet, voordat wij 't beproefd hebben ; maar na de kuur zeggen
wij : Bij de gegeven omstandigheden was de genezing noodzakelijk. Doch ARISTOTELES zegt niet alleen tiet ons : wij
weten in vele gevallen niet hoe een bepaalde prikkel op een
gegeven organisme zal werken, omdat onze kennis zoo beperkt is ; hij zegt daarenboven : Zelfs als onze kennis volmaakt was, zouden wij het niet weten, want de werkingen
in de natuur geschieden ongeregeld ; het toeval speelt daarbij
een rol. Derhalve is de Aristotelische philosophic het ware
middel om natuuronderzoek in den weg te staan, door haar
absoluut vertrouwen op zinnelijke waarneming, haar onderstelling, dat de grondbestanddeelen der stoffelijke dingen veranderlijk zijn, en haar leer, dat het toeval in de stoffelijke
wereld een rol speelt.
Maar misschien nog meer dan door deze stellingen werkt
de Aristotelische beschouwing belemmerend door de omstandigheid, dat zij voor alle verschijnselen quasi-verklaringen aan
de hand doet en dus de behoefte aan vruchtbare kennis
minder doet gevoelen. Welke vraag men ook den volgeling
van ARISTOTELES voorlegt, hij kan zonder nader onderzoek
haar beantwoorden met behulp der termen materie en vorm,
potentieel en actueel.
Bijv. hoe zien wij kleuren en licht ? EMPEDOCLES en DEMOCRITUS hadden gezegd : Deeltjes verlaten de lichamen buiten
ons, dringen in onze zintuigen ; hun aanwezigheid daarin is het
zien. Dit is een verklaring, wier juistheid onderzocht kan worden, maar in elk geval een mededeeling, die iets anders zegt
dan wat ieder weet. Maar ARISTOTELES verwerpt die verklaring en stelt er voor in de plaats : bij het zien komt de kleurperceptie, die potentieel in ons was, tot een actueel bestaan.
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De volgelingen van ARISTOTELES gaan op dien weg nog
verder dan hij, en de scholastieke natuurphilosophie der Middeleeuwen bestaat eindelijk uit niets anders dan uit de vertaling van algemeen bekende zaken in een barbaarsche nomenclatuur. Wij zullen daarvan later de voorbeelden bespreken
en tevens zien, dat niets zóó zeer heeft bijgedragen tot den val
der scholastiek en daarmede van ARISTOTELES ' leer als deze
onmacht tot werkelijke verklaringen.

40. ARISTOTELES ' THEOLOGIE.

Naast de natuur, die zelve uit het ondermaansche en het
he nelsche bestaat, moet nu volgens ARISTOTELES een Godheid gedacht worden, éénig, immaterieel (en dus uitsluitend
vorm), onveranderlijk. Hierbij moet men niet denken aan
PLATO ' s tegenstelling van natuur en Ideeën ; de Ideeën van
PLATO bestaan volgens ARISTOTELES in de natuurdingen als
formae substantiales, en zij bestaan nergens anders. ARISTOTELES komt tot zijn tegenstelling van natuur en Godheid
langs andere wegen. Hij betoogt eensdeels, dat de reeks der
veranderingen in de natuur als oneindig gedacht moet worden, dat de wereld dus van oneindigen tijdsduur is, anderdeels,
dat de opeenvolging dier veranderingen niet gedacht kan worden zonder een eersten beweger (m ()wzov xtrovv uxdvi;rov), die
buiten de natuur staat.
Dit betoog heeft cen groote rol gespeeld ; het vormt den
grondslag der theologia naturalis, die aan Katholieke Academies nog steeds als hoogst belangrijke wetenschap onderwezen wordt, en ook voor het begrijpen der nieuwe wijsbegeerte van groot gewicht is. Ik meen er dus wat langer
bij te moeten stilstaan, al is het eenigszins moeielijk te volg en. ARISTOTELES betoogt dan :

._ 2 19 Alles, wat verandert, wordt door iets anders veranderd. Nu
zijn er blijkens de waarneming veranderende dingen. Deze
veranderen dus door iets anders. Maar dat andere is óf zelf
onveranderlijk, de eerste beweger (rth-rov xtvovv áxívrjrov), Of het
verandert zelf (bijv. het warme voorwerp dat een ander warm
maakt en daarbij zelf minder warm wordt). Maar als het laatste zich voordoet, verandert de causa zelf weder door iets
anders. Nu gaat dit veroorzaken der oorzaak niet voort tot in
't oneindige, want dat zou ongerijmd zijn. Dus is er een eerste
oorzaak onder die voorafgaande oorzaken der waarneembare
veranderingen.
Het is duidelijk, dat hierdoor hoogstens bewezen wordt:
Er zijn 7rewta xtvovvza. Er is een r rov
6
xtvovv van de
bewegingen der zon, van die der maan, van die van Venus.
Of die 7rQcu Ta xtvovvza dezelfde zijn, blijft onbeslist. ARISTOTELES maakt zich daarvan af met een machtspreuk.
Voorts wordt aangenomen : een oneindige reeks is onmogelijk ; m. i. zeer terecht, maar in strijd met ARISTOTELES'
leer van de eeuwigheid der wereld. Die oneindigheid bestaat
volgens hem wel slechts „potentieel", maar daaraan is voor
het verleden geen zin te hechten.
Ten slotte is verondersteld : een zichzelf bewegen avió xuvouv
is onmogelijk.
Dit laatste wordt nu weder aldus bewezen. Samengestelde
dingen kunnen avr6 xtvovvra schijnen, b.v. een mensch, die
gaat loopen. Maar inderdaad beweegt dan het eene deel het
andere. De beweging van dat eene deel wordt dan veroorzaakt, Of van buiten, Of weer zoo, dat een deel van het deel
het andere deel van het deel beweegt. Zoo komt men eindelijk
tot de onderstelling, Of invloed van buiten was oorzaak, Of de
eigen beweging van een ondeelbaar iets, zooals de ziel volgens PLATO.
Maar nu is de beweging van het ondeelbare volgens ARISTOTELES volstrekt onmogelijk, zoodat ten slotte de beweging
altijd van buiten moet komen. ARISTOTELES ' grond voor de
meening, dat het ondeelbare onbewegelijk is, ligt in zijn oplossing van de moeilijkheden in 't begrip der verandering.
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Rust de locomotief, die zich begint te bewegen, of beweegt zij
zich ? „Geen van beiden", laat zich moeilijk antwoorden ; „Een
van beiden", ook niet. „Alle beide", zegt HERACLITUS en
besluit daaruit, dat tegenstrijdige stellingen waar zijn. ZENO
zegt ook : „Alle beide", maar hij besluit daaruit, dat waarneming bedriegelijk en beweging niet denkbaar is. „Ten deele
rust zij, ten deele beweegt zij zich", zegt ARISTOTELES. Maar
daar nu een ondeelbaar iets, een punt, niet gedeeld kan worden, zoo kan het ook niet beginnen zich te bewegen.
Toch bewegen zich punten, bijv. het zwaartepunt der locomotief. Ja, zegt ARISTOTELES, maar dat is geen beweging
xa8' uvró (per se ; uit zich zelf), het is een beweging xar, ct
w,u(74^Eh1 xó 5 (per accidens, door een bijkomende omstandigheid.)
De deelbare locomotief sleept haar zwaartepunt mede.
Deze distinctie doet inderdaad niets ter zake, daar men over
het zwaartepunt der in beweging gerakende locomotief de
bovenstaande vragen evengoed kan doen als over de locomotief zelf. De zaak is, dat ARISTOTELES ' oplossing van
ZENO ' S bezwaren onvoldoende is, en zijn leer der beweging
onhoudbaar.
Zoo is dus dit befaamd bewijs verwerpelijk, omdat het
hoogstens leidt tot het aanwijzen van vele prima moventia ;
onderstelt, dat een oneindige reeks onmogelijk is, terwijl
ARISTOTELES zelf het bestaan van zulke reeksen aanneemt ;
en zonder voldoende bewijs aanneemt, dat een avro xevovv
onbestaanbaar is. Dit is inderdaad onbestaanbaar voor den
determinist ; maar het determinisme wordt door ARISTOTELES
niet aanvaard. Het betoog is dus wel spitsvondig, maar niet
hewijzend.
Het cosmologisch bewijs der theologia naturalis voor Gods
bestaan is van dit Aristotelisch betoog een dochter, maar die
veel meer populair spreekt. Bijv. : Er zijn afhankelijk bestaande
dingen, deze hangen af van andere, dus wij moeten aannemen
af een oneindige reeks, die onmogelijk is, af een onafhankelijk bestaand wezen als eerste oorzaak.
Hierbij wordt niet, zooals bij ARISTOTELES, de oneindigheid in tijdsduur der wereld ondersteld. Maar overigens lijdt
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alleen het bestaan van één of meer prima moventia, en er wordt
aangenomen dat de waarneembare dingen geen van alle avaó
zcvovvza zijn, daarom heeten zij „afhankelijk bestaande".
Voorts worden bij de lateren in den regel de gevolgen uit
de onmogelijkheid eener oneindige reeks niet in aanmerking
genomen. Eindelijk wordt volstrekt niet aangewezen, dat de
Eerste Oorzaak, langs den weg der mechanica opgespoord,
zou zijn een geestelijk wezen, alwijs, algoed, kortom met de
eigenschappen van het Christelijk Godsbegrip.
In den regel wordt KANT gezegd die Theologia naturalis
ten val gebracht te hebben ; maar wat hierboven gezegd werd,
is wel ten deele bij KANT te vinden, maar lang vóór KANT
door anderen gezegd. KANT 'S beteekenis voor dit vraagstuk
ligt veeleer in een andere oplosssing van ZENO ' S bezwaren,
dan die is, waarop de redeneering van ARISTOTELES berust.
Wij zullen daarop te zijner tijd terugkomen.
ARISTOTELES' Eerste Beweger, de grond van alle veranderingen, moet beantwoorden aan ons begrip van het Absolute.
Bestond dit wezen afhankelijk en voorwaardelijk, dan zou het
niet de eerste grond van alle veranderingen zijn. Die eerste
oorzaak moet onveranderlijk zijn ; ware zij veranderlijk, zij zou
een afhankelijk bestaan bezitten ; buiten haar kan de grond dier
veranderingen niet liggen ; in haar evenmin, want dan zouden
wij in het Absolute moeten onderscheiden een deel, dat verandert door den invloed van een ander deel, en dat eerste
mag niet als 't Absolute worden aangemerkt.
Als onveranderlijk moet de Eerste Oorzaak immaterieel
zijn, want waar materie is, daar is potentialiteit. Zij is dus
„forma pura", materielooze vorm en als zoodanig de tegenhanger van de materia prima, of vormlooze materie.
Zij moet verder éénig zijn, want slechts door de materie
ontstaat de veelheid. Zij moet van oneindigen tijdsduur zijn
en zich aan den omtrek van 't hemelgewelf bevinden. Immers
ARISTOTELES neemt aan, dat de vier elementen slechts de
wereld van het ondermaansche vormen. Boven de spheer van
de maan tot aan de grens van het hemelgewelf komt een
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vijfde element, de aether, voor. Slechts de aether beweegt zich
in een zuiver kringvormige baan, d. w. z. in een beweging,
die tot in het oneindige kan voortduren. Die beweging wijst
op de aanwezigheid van een oorzaak, die eveneens oneindig
lang bestaat.
Nu houdt ARISTOTELES werking op een afstand voor onmogelij k. Derhalve moet de Godheid de hemelspheer aanraken.
Maar die aanraking kan niet van binnen plaats hebben, want
dan zou de Godheid in de ruimte voorkomen en een stoffelijk lichaam zijn. De aanraking is dus van buiten, „waar geen
ruimte is" (ARISTOTELES denkt zich de ruimte als eindig) de
eenige plaats dus, waar een niet-uitgebreid wezen als de Godheid zich bevinden kan.
Waarin bestaat nu de werkzaamheid van het hoogste wezen ?
ARISTOTELES verdeelt
den menschelijken arbeid in drie rubric.
ken : mcou iv het wer k van den kunstenaar, die een stof bewerkt,
7rouzz,ty, dat van den redenaar, den staatsman en den veldheer, die de menschen tot zekere handelingen brengen, en
-acw0av de werkzaamheid van den geleerde, de bespiegeling.
Nu kunnen ^otav en Tri&rr tv aan de Godheid niet toegeschreven worden. Zij hebben hun doel niet in zichzelf, onderstellen onvervulde verlangens en begeerten, en deze kunnen
slechts in een veranderlijk wezen bestaan. Maar de ,Navota,
bespiegeling, kent ARISTOTELES aan de Godheid toe. Zij heeft
geen doel buiten zich, waarnaar zij zich richt. Zij is juist
wat aan de Godheid past, die immaterieele vorm is. De hoogste ons bekende vorm is toch de menschenziel, de hoogste
kracht daarin het afgetrokken denken, dit is dus de eenige
taak, die voor de Godheid past. Evenwel kan de Godheid
niet denken zooals de mensch. 's Menschen denken gaat van
begrip op begrip, van praemisse op conclusie, het is derhalve
in een toestand van beweging, van verandering. De Godheid
als onveranderlijk wezen moet altijd hetzelfde denken en wel
altijd het voortreffelijkste ; haar denken is eeuwige zelf bespiegeling, daarmede is de hoogste zaligheid verbonden. ARISTOTELES kent niets meer bevredigends dan het wetenschappelijk
denken ; hoe voortreffelijker onderwerp van het denken, hoe
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meer bevredigend ; derhalve moet het denken over het denken, 2,6vItg voljakco , het hoogste goed zijn.
Welke betrekking bestaat er tusschen dit Absolute wezen
en de wereld ? Het is de grond van alle veranderingen, niet
als causa materialis, niet als causa movens, niet als causa
formalis, maar als causa finalis. Een einddoel brengt reeksen
van veranderingen teweeg zonder zelf te veranderen. Zoo streven al de substanties, die de wereld samenstellen, naar het
verwezenlijken van het denken, den hoogsten vorm. Deze bestaat in de natuur niet, dan waar dierlijk leven is, dierlijk
leven slechts waar plantaardig is, plantaardig leven slechts
waar ook anorganische stoffen zijn enz. Al de formae substantiales openbaren zich aan de materie gedreven door de
aantrekkingskracht, die van de Godheid uitgaat ; maar slechts
in den denkenden mensch komt dat streven tot bewustzijn.
Zijn ontevredenheid met zichzelf en zijn lotgevallen is het
bewijs, dat hij zekere idealen najaagt, zonder zich daar rekenschap van te geven ; en dat ideaal is, gelijk te worden aan
de Godheid : zonder fout, nauwkeurig te denken en dat wel
over het voortreffelijkste ding, het denken zelf. Hetzelfde streven leidt dier en plant en rivier en sneeuwlawine, maar komt
daarin niet tot bewustzijn.
In deze theologie ligt de voornaamste grond van het feit,
dat ARISTOTELES, na eerst met wantrouwen bejegend te zijn,
in de Iade eeuw door de Katholieke kerk als autoriteit erkend
werd. Alleen bij hem onder alle Grieksche philosophen
vinden wij de leer van een Godheid, die buiten de wereld
staat, terwijl de Grieksche goden deelen der wereld zijn ; van
een God, die geestelijk en onlichamelijk is, die denkt en gelukkig is, kortom een persoonlijk wezen. Doch men moest
vele zaken bij de Aristotelische theologie voegen om haar te
doen gelijken op de Katholieke dogmatiek. ARISTOTELES
weet niets van bijzondere werkingen der Godheid op wereldsche dingen. Die algemeene werking, hierboven genoemd, is
de drijvende kracht van alle verschijnselen, maar daaraan
had de Christelijke dogmatiek niet genoeg. Zij neemt aan
bijzondere werkingen op bepaalde tijden en plaatsen : de
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inspiratie der schrijvers van de Bijbelboeken ; de wonderen,
storingen in den gang der natuur door een onmiddellijk ingrijpen van de Godheid ; de v]eeschwording van den Logos; eindelijk de genade, een bijzondere werking, waardoor God bepaalde personen doet wedergeboren worden. Van al deze
leerstukken wist ARISTOTELES niets, maar onder de Grieksche philosophen naderde hij inderdaad het meest tot de
Katholieke dogmatiek, en het was daarom goed gezien van
de vrienden dier dogmatiek, om, als de hulp der philosophie
moest ingeroepen worden, wat noodig was tegenover de Joodsche en Arabische stelsels, zich 't liefst te wenden tot ARISTOTELES.

41. ARISTOTELES ' ETHIEK.

Ook in zijn ethiek, evenals in zijn logica en in zijn psychologie, is ARISTOTELES een beginner, die het woord van
den Prediker : „Er is niets nieuws onder de zon", te schande
maakt. Toch heeft de behandeling van het onderwerp veel
geleden door zijn conservatisme.
Hij neemt aan, dat over het levensdoel geen verschil van
gevoelen kan bestaan ; het kan niets anders zijn dan de eudaemonie. Van het bestaan van niet-eudaemonische stelsels heeft
hij geen vermoeden. Dit levensdoel wordt bereikt door zó
xaO'etQ T9)v ijv (het voortreffelijk leven).
De levenswijzen der menschen onderscheidt hij in drie typen:
het leven van den mensch, die op genieten uit is ; dat van
den practischen mensch, en dat van den theoretischen mensch.
Deze verdeeling komt overeen met die der levensfuncties. In
de eerste levenswijze overheerschen de zinnelijke begeerten ; in de tweede de hoogere aandriften (0v,u6 ), en in de
derde de rede. Ook kan men zeggen, dat in de eerste levenswijze de materie, in de laatste de forma de overhand heeft.
Zeer goed ziet hij in, dat weten wat goed is, niet voldoende
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is om het goede in praktijk te brengen. Krachtig drukt hij
dat uit door de deugd te definieeren als een Fcs, een habitus,
door oefening verkregen. Men wordt dus niet dapper door te
vernemen, wat dapperheid is en hoe voortreffelijk zij is, maar
door dappere daden te doen, die men naar voorbeelden navolgt, of door te leeren, dat het zoo behoort, zonder de gronden te vernemen. Eerst als men door opvoeding het voortreffelijk leven zelf heeft leeren kennen, kan men beoordeelen,
hoeveel hooger het staat dan het leven van den mensch,
die op genieten uit is.
Deze critiek op SOCRATES ' te hooge waardeering van het denken en weten als factor bij het menschelijk handelen is een oase
in de woestijn der Aristotelische ethiek. Als hij nader zal bepalen, waarin de voortreffelijkheid ligt van den practischen
mensch, komt ARISTOTELES op het denkbeeld, die voortreffelijkheid te zoeken in het bewaren van het juiste midden. Zoo
is dapperheid : noch te zeer, noch te weinig bevreesd ; royaliteit,
noch te gul, noch te spaarzaam met geld ; aangenaamheid in
den omgang, noch te zeer, noch te weinig tot scherts geneigd zijn.
Hij, die aan deze schets beantwoordt, is vrij wel wat ARISTOTELES een TO ÓVcµog noemt, namelijk een man, die in ARISTOTELES' kring voor een verstandig en welopgevoed man door
zou gaan. Maar ARISTOTELES is blijkbaar al te zeer geneigd
de opvattingen van dien kring voor de eenige te houden,
die onder menschen voorkomen. Zoo zegt hij bijv., dat de
fscocooaiv 1J , zelf beheersching, het juiste midden is in het streven
naar zingenot. Het eene uiterste, de losbandigheid, is te veel,
het andere, te weinig streven naar zingenot. Dit tweede uiterste nu is volgens ARISTOTELES naamloos, omdat het onder
menschen niet voorkomt. Toch had hij van de reisgezellen
van ALEXANDER DEN GROOTEN iets kunnen vernemen over
de Indische gymnosophisten, die elk streven naar zingenot
niet alleen theoretisch afkeuren, maar ook practisch vermijden ; geen kleeding of andere beschutting tegen koude of
warmte dragen ; slechts het allereenvoudigste voedsel nuttigen,
ten minste als de vereerders het willen brengen ; zelfpijniging,
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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enz. aanbevelen. Kortom, de strengste ascese had hij daar
kunnen vinden. En zelfs in Griekenland had hij de practijk
dier ascese bij de cynici, en bij PLATO de theorie dier practijk
kunnen opmerken.
Zoo is de uitspraak van ANTISTHENES : µavaijv ,ucal ov 3j
iiaaa'ij v, (beter krankzinnig zijn, dan genieten), en die van
PLATO : philosophie is streven naar scheiding van ziel en
lichaam, d. w. z. mortis meditatio. Maar voor een conservatief
en beredeneerd man als ARISTOTELES waren zulke uitersten
veel te excentriek.
Deze cpQóvcµo, de man van het „juste milieu", moet nu bepalen waar bij elke gemoedsbeweging het juiste midden ligt.
Maar welken maatstaf hij daarbij aanlegt zegt ARISTOTELES
niet. Denkt men een zeker levensdoel als gegeven, dan kan
de coennsuos inderdaad met zijn taak beginnen. Maar dat levensdoel wordt door ARISTOTELES niet bepaald, dan alleen voor
„rari nantes in gurgite vasto". Het zuiver theoretisch leven
is het hoogste, dat te denken is, maar het is bovenmenschelijk en maar weinigen kunnen er naar streven. En wat 's
menschen bestemming is als practisch wezen, d. w. z. als wezen,
dat door zijn handelingen veranderingen teweeg brengt in zijn
omgeving, dat heeft ARISTOTELES niet gezegd.
De vraag naar die bestemming of het ware levensdoel is
zeker niet gemakkelijk te beantwoorden, maar het bevreemdt
toch te zien, dat zij in een ethiek onbesproken blijft. De oorzaak is, dat ARISTOTELES zich niet kon voorstellen, dat iemand
een beter levensdoel zou kunnen kiezen dan hij en zijn leerlingen, namelijk uitbreiding van hun inzicht in de dingen,
gedreven door een onverzadelijke weetgierigheid.

AANHANGSEL.
S 42. OVER HET WEZEN DER WIJSBEGEERTE.

Het schijnt mij wenschelijk, nu wij verschillende, zeer uiteenloopende philosophische stelsels hebben leeren kennen,
terug te komen op de vraag, in de Inleiding (pag. I I) gesteld :
Wat heeft men eigenlijk onder philosophie te verstaan ? Wij
konden bij gebreke van de noodige gegevens toen die vraag
niet beantwoorden ; het tot nu toe behandelde zal er ons toe
in staat stellen. Immers de philosophie bleek ons in Griekenland achtereenvolgens te bestaan in streven naar kennis der
natuur (vóór-Socratici) ; naar kennis van den mensch als
geestelijk wezen (SOCRATES) ; eindelijk naar kennis van den
„absoluten" (d. w. z. onafhankelijk en onvoorwaardelijk bestaanden) grond der dingen (PLATO en ARISTOTELES).
In de eerste periode vonden wij vele theorieën over de
stoffelijke natuur. De een beproeft de verschijnselen te verstaan door de stof te denken als het spontaan veranderlijke
(hylozoïsme), de ander door de stof op te vatten als het
onveranderlijke, dat alleen voor beweging vatbaar is (EMPEDOCLES, ANAXAGORAS, DEMOCRITUS). Nog anderen vinden
de werkelijkheid alleen in de blijvende getallen en hun verhoudingen (Pythagoreërs) ; anderen eindelijk ontkennen het
bestaan van elke verandering, zelfs der beweging (Eleaten).
Maar allen laten zich leiden door de gedachte, die een ons
onbekende Pythagoreër het eerst uitdrukte, toen hij de wereld
„Kosmos", d. i. orde en sieraad noemde. Die gedachte en dat
woord, die aan XENOPHON nog zoo vreemd klonken, (Memorabilia I, I I I) liggen waarlijk niet voor de hand. Maar al
de vóór-Socrat ici hebben haar aanvaard, en hun philosophie
(of hun philosopheeren als zielstoestand beschouwd) is streven
naar de kennis van die orde, van het verband der dingen.

Philosophie, niet als zielstoestand, maar als product daarvan,
is een zekere voorstelling of theorie over dat verband, in
woorden of geschriften uiteengezet. Van alle speciale kundigheden onderscheidt zij zich daardoor, dat het haar niet in
de eerste plaats om de bijzondere feiten, maar om hun verband te doen is, en doordat zij niet, zooals elke speciale
wetenschap, een bijzonder gebied heeft, maar met alles evenzeer in betrekking staat. Deze gezichtspunten zijn het eerst
door ARISTOTELES op den voorgrond gesteld, maar zijn beschrijving der philosophic past reeds op die der vóór-Socratici.
Zij past even goed op die van SOCRATES. Hij meent, -- ten
onrechte, maar in zijn omstandigheden is die dwaling niet
onbegrijpelijk —, dat kennis der stoffelijke natuur onbereikbaar is. Maar op zijn gebied, dat der àv&aTraa, is het hem
wel degelijk om het verband te doen. Zijn dialectiek is niets
anders dan het onderzoek of meeningen met elkander bestaanbaar zijn dan wel, geanalyseerd en gecombineerd, tegenstrijdigheden opleveren.
Ook PLATO en ARISTOTELES zoeken in hun philosophic
naar inzicht in het verband der dingen. Beiden hebben ingezien, dat de ware samenhang tusschen de stoffelijke dingen
onderling, de zielstoestanden onderling, de stoffelijke en de
geestelijke wereld wederkeerig, niet te vinden is zonder het
aannemen van iets anders, dat absoluut bestaat. Maar wat zij
daarover leeren, wordt door hen alleen aangenomen, omdat
het hun noodig voorkomt om de waarneembare dingen volkomen te begrijpen.
Wat de philosophic tot en met ARISTOTELES in Griekenland geweest is, dat is zij ook later gebleven : kennis van het
verband der dingen. Van de andere wetenschappen onderscheidt zij zich door de twee kenmerken, die ARISTOTELES
aangaf. i°. Het is haar niet om de bijzondere feiten, maar
om hun samenhang te doen. 2°. Zij heeft geen eigen gebied, maar
evenveel te maken met de onderwerpen der wiskunde als der
historie. Rekenkunde is kennis van het verband op het gebied der getallen ; botanie, op dat der planten ; philosophie,
kennis van het verband der dingen in 't algemeen.
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„Maar" -- wordt er gezegd „die kennis bestaat niet. Er
zijn vele philosophische stelsels, maar nergens een boek, waarvan men zou kunnen zeggen : Het bevat de philosophie. Haar
begrip is dus dat van een te vervullen taak, niet van een
bestaand ding."
Deze eigenaardigheid heeft de philosophic met alle wetenschappen gemeen : Waar is de staathuishoudkunde, of de Romeinsche geschiedenis, of wel de algemeen erkende deskundige
in deze ? -- Er zijn wetenschappen, waarvoor men een methode
gevonden heeft, die eeuwen lang bruikbaar is gebleken, die geslacht van geslacht overneemt, en die den strijd der verschillende
opvattingen binnen zekere grenzen beperkt ; de wiskunde en
de meer gevorderde deelen der natuurwetenschap zijn hier
voorbeelden van. Deze wekken den schijn, alsof de wetenschap iets voltooids zou zijn, dat men „zwart op wit naar huis
kan dragen". Maar toch alleen indien men zijn gezichtsveld
te veel beperkt ; als men die meer gevorderde vakken over
een lange periode nagaat, blijkt haar veranderlijkheid ; een
leerboek der natuurkunde van 165o is niet te verstaan zonder kennis van de Aristotelische philosophic.
De grenzen tusschen bijzondere wetenschappen en wij sbegeerte zijn natuurlijk niet scherp te bepalen. Elk onderzoeker op een speciaal gebied komt nu en dan in aanraking
met vragen, die dat speciaal gebied overschrijden.
Zoo de beoefenaar van het strafrecht, die bepalen zal, wat
valt onder de rubriek „verzachtende omstandigheden". Valt
daaronder bijvoorbeeld de domheid van den misdadiger, die
ook eenvoudige zaken moeilijk begreep, en zijn opvoeding
in een omgeving vol slechte voorbeelden. Zoo kan de vraag
rijzen : Is er wel iemand verantwoordelijk ? Kan niet ieder
misdadiger verzachtende omstandigheden pleiten ? --- Dat is
niet meer een vraag van het strafrecht, maar deels van de
ethiek, deels van de psychologie. Zij is onmogelijk te beantwoorden zonder de beschouwing der betrekking van oorzaak
en gevolg, daar de mensch alleen als oorzaak zijner handeling verantwoordelijk kan zijn. En daar die betrekking van
oorzaak en gevolg op velerlei gebied voorkomt, is haar on-
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de historie, maar aan de algemeene wetenschap, de philosophie.
De hoofdzaak van een philosophisch stelsel is, wat men de
„metaphysica" noemt, de algemeene wetenschap ; daarnaast
de leer van het kenvermogen : de resultaten van het onderzoek naar oorsprong en grenzen der menschelijke kennis, die
in sommige stelsels tot de slotsom leiden, dat een betrouwbare
metaphysica niet mogelijk is ; voorts de ethiek en de aesthetiek, èn met de metaphysica, èn met de leer van het kenvermogen in nauw verband. Eindelijk de psychologie, of leer der
zielsverschijnselen, bestemd evenzeer een speciaal vak te worden
als de physica of de staathuishoudkunde.
De vier andere zullen waarschijnlijk altijd philosophische
vakken blijven. Er zal altijd behoefte gevoeld worden aan
nadenken over den samenhang der dingen, niet alleen op een
beperkt gebied, maar in 't algemeen. Dat nadenken zal nooit
vertrouwen kunnen stellen in zijn eigen resultaten, als 't zich
geen rekenschap geeft van den aard en de grenzen der menschelijke kennis, waardoor die resultaten verkregen worden.
En daar de mensch nu niet alleen een kennend, maar ook een
handelend en gevoelend wezen is, zoo zal de leer der regels,
die bij het denken te volgen zijn, altijd leiden tot de vraag : zijn
er ook voor het handelen zulke regels of vormen ?, de vraag
der ethiek, en : bestaan zij ook voor het gevoelen ?, de vraag der
aesthetiek.
De onderwerpen van deze vier wetenschappen staan in zoo
nauw verband, dat splitsing in vakstudiën nagenoeg onmogelijk is : de ethicus, die geen notitie zou nemen van logica,
aesthetiek, en metaphysica zal waarschijnlijk een zeer onbevredigende ethiek leveren. Die vier komen dan ook voor in
elk philosophisch stelsel, zelfs waar men de mogelijkheid van
een der vier ontkent, zooals SCHOPENHAUER met de ethiek,
en de sceptische philosophen althans met de metaphysica doen.
Toch is een splitsing dikwijls, 't zij opzettelijk, 't zij onopzettelijk beproefd. Geen wonder, want de wereld is zoo groot

- 231 -

en zoo samengesteld, dat de taak der wijsbegeerte nog minder uitvoerbaar schijnt dan die der speciale wetenschappen.
Op grond daarvan wordt de kennismaking met de wijsbegeerte wel eens ontraden. Dit kan in sommige gevallen een
wijze raad zijn ; maar in 't algemeen is hij even dwaas als
de raad aan een jeugdigen zoöloog om zich tot de kevers te
bepalen. Er zijn universeele geesten, die van nature belangstelling hebben voor alles wat weetbaar is. Deze worden, als
de omstandigheden gunstig zijn, wijsgeeren, en willen natuurlijk kennis maken met de werken van vroegere wijsgeeren. En
vele anderen, die niet zoo buitengewoon zijn, zullen een anderen en ruimeren blik op het leven en de studie krijgén door
kennismaking met de philosophie.
Dit neemt niet weg, dat het voor ieder geraden is zijn
lust om alles wat leerbaar is in zich op te nemen, binnen
zekere perken te houden. Maar waar hij de grens moet
stellen kan alleen de ondervinding hem leeren.
Aan den anderen kant is het zich beperken tot één vak
juist even gevaarlijk. Want aan een specialiteit ontgaat veel
belangrijks, wat een onderzoeker van ruimer gezichtskring
opmerkt, en de groote omwentelingen in de wetenschappen
zijn nooit door specialiteiten tot stand gekomen, maar af door
philosophen, waarvan vooral DESCARTES en HEGEL in de
nieuwere philosophie het voorbeeld geven, Of door vakgeleerden, die al zijn zij niet als philosophen bekend, toch belangstelling hadden voor velerlei, een HELMHOLTZ bijvoorbeeld, die,
als chirurg begonnen, tusschen zijn dertigste en vijftigste jaar
physioloog was, daarna physicus, en eindigde met wiskundige
onderzoekingen. Vooral in de jeugd is beperking der studie
gevaarlijk, omdat ieder eerst door ondervinding kan leeren,
welk gebied voor hem het meest geschikt is.
De Grieksche philosophie na Aristoteles, tot wier behandeling
wij nu overgaan, geeft ons reeds dadelijk een voorbeeld van een
minder gewenschte beperking. De philosophie wordt na ARISTOTELES deels philologie, bepaaldelijk kennis der geschriften
van PLATO en ARISTOTELES, doch hoofdzakelijk moraal, in
den zin van levenswijsheid, en wel een levenswijsheid, die zich
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niet of zeer onvolkomen rekenschap geeft van de betrekking,
waarin de mensch tot het Heelal staat. Dit blijkt reeds hieruit, dat de drie voorloopig het meest op den voorgrond tredende richtingen : de Stoa, het Epicurisme en de scepsis de
met zooveel moeite verworven onderscheiding tusschen „psychisch" en „physisch" weer prijsgeven.
Alle drie zijn materialistisch evenals de vóór-Socratische
denkers. Zij maken wel een onderscheid tusschen ziel en
lichaam, maar de ziel is bij hen slechts een bepaald stoffelijk deel van den mensch. Geen dier richtingen heeft een
helder begrip van de tegenstelling tusschen het geestelijk
verschijnsel, als datgene wat zich aan zich zelf openbaart, en
het stoffelijk verschijnsel als datgene, wat zich aan iets anders
openbaart.

HOOFDSTUK VI.
De materialistisch-ethische scholen.

5 43 . DE STOA.
De Stoïcijnsche leer is een compilatie van de betere soort;
haar ontwerper is ZENO van Citium op Cyprus, een halfGriek, klein en tenger van gestalte, en zwarter dan in Griekenland schoon gevonden werd ; het hoofd droeg hij sterk
gebogen naar den linker schouder. Hij kwam als vreemdeling
te Athene, en werd voor de philosophic gewonnen door de
lezing van het tweede boek der Memorabilia van XENOPHON,
waar SOCRATES met ARISTIPPUS spreekt over de dwaasheid
van diens streven h e6 -G( t zal Otarce (hola 5 tv, (zoo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te leven). Zoo kwam hij onder
den invloed der cynische richting en meer speciaal onder
dien van CRATES, een leerling van ANTISTHENES.
Deze ANTISTHENES was wat men thans een anarchist zou
noemen. Hij maakte tot zijn leuze een bekende uitspraak van
SOCRATES : „Niets te behoeven is goddelijk, zoo weinig mogelijk te behoeven is het dichtst bij het goddelijke". Volgens
ANTISTHENES zoekt de wijze zijn geluk in zelfgenoegzaamheid en vermindering van behoeften. Hij is dus arm, onaanzienlijk, vol minachting voor de publieke opinie, geeft niet
om genot. ANTISTHENES drukt dit uit door de spreuk, die
wij reeds van hem aanhaalden : „Beter krankzinnig zijn, dan
genieten", kortom, wij vinden bij hem het eerst wat HEGEL
noemt : „die langweilige Rednerei von dem Weisen, die von
den Stoïkern sowie von den Epikuraern noch mehr ausgesponnen und weitlufiger gemacht ist". Dit streven naar zelfgenoegzaamheid vertoont ons niet alleen den invloed van
SOCRATES, maar vooral van HIPPIAS met zijn vereering van
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de Oat; tegenover den vóµog. De cynici staan vijandig tegenover wetenschap en kunst, verwerpen het huwelijk, den eigendom, en verheerlijken de anarchie tegenover het staatsverband, maar zij begaan niet de inconsequentie van zich te
verbinden ter invoering van de anarchie. De meest bekende
aanhangers dezer leer waren DIOGENES van Sinope en CRATES
van Thebe.
De jeugdige ZENO was een ijverig leerling van CRATES,
maar de voor een cynicus vereischte uvaea vvria (onbeschaamdheid) scheen hij maar niet machtig te kunnen worden. Later
volgde hij nog het onderwijs van STILPO van Megara, bij
wien hij de rhetoriek beoefende, en eindelijk dat van POLEMO,
den derden scholarch van de Academie van PLATO. In 306
begon ZENO zelf onderricht te geven door voordrachten te
houden in de Stoa Poikile te Athene.
ZENO predikt de cynische moraal in zooverre, dat ook hij
verwerpt elk streven naar genot, rijkdom en eer. Maar hij
verschilt daarin van ANTISTHENES, dat hij hoegenaamd geen
bezwaar heeft tegen genot, rijkdom en eer op zichzelf, mits
zij maar niet als doel nagejaagd worden, en dat hij tracht
zijn moraal te rechtvaardigen door haar af te leiden uit een
wereldbeschouwing, terwijl de cynici haar eenvoudig prediken.
Die wereldbeschouwing is hoofdzakelijk aan HERACLITUS
ontleend en onderscheidt zich door :
Haar materialisme.
Haar meening, dat de oorspronkelijke grondstof in het 7i-vFVµu
(wind, adem) moet worden gezocht, terwijl HERACLITUS als
zoodanig de warmtestof aannam.
Haar pantheïstische opvatting van de verhouding tusschen
godheid en wereld. De godheid (irwv, ta) is in millioenen
fragmenten door de wereld verbreid en in alles vormt zij
de werkende kracht. Daarenboven is ook de geheele overige
wereld uit de godheid ontstaan en keert aan het eind van
een wereldperiode tot haar terug. Aan het eind van een
wereldperiode heeft namelijk een algemeene wereldbrand
(ix Q wócy) plaats, waardoor de geheele wereld weer in het
oorspronkelijke vuur overgaat, waaruit zij is voortgekomen.
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Een nieuwe wereldperiode treedt dan in, wanneer een gedeelte van dit vuur opnieuw in lucht, water en aarde overgaat en zoo een nieuwe wereld vormt.
Haar consequent determinisme. Daar de sceptici deze leer
bestrijden, is er een strijd tusschen dezen en de Stoa ontstaan,
waardoor het vraagstuk der wilsvrijheid voor het eerst grondig besproken is.
Haar psychologie. De mensch bevat zijn aandeel van het
7rvFVµa. Dit zetelt vooral in het hart en verbreidt zich vandaar
uit vooral naar de zintuigen en naar de geslachtsorganen. Dat
7rvevµa is de ziel, die bij den laatsten ademtocht het lichaam
verlaat en dan nog een tijdlang voortbestaat — bij den wijze
het langst — maar ten slotte toch ontbonden wordt.
Evenals de cynici belijden de Stoïcijnen de natuurleer van
HIPPIAS, die zij echter als volgt interpreteeren. „Volg de
natuur" wil zeggen: „Maak u als microcosmos zooveel mogelijk
gelijk aan den macrocosmos ; laat dus zooveel mogelijk
7rvvvµa in u zijn." Daar dat mrvevµa nu de werkende kracht
in alles is, en de geest in den mensch, wil dit niets anders
zeggen dan : werk en denk, wees zoo veel mogelijk actief en
zelfstandig, en zoo weinig mogelijk passief.
Die groote ingenomenheid met zelfstandigheid, zelfgenoegzaamheid en wilskracht leidde de Stoïcijnen tot zeer paradoxe
beschouwingen. Zoo leeren zij aangaande den wijze, dat hij
alleen onder alle wezens vrij is, daar hij altijd handelt en
nooit ondergaat ; dat hij volmaakt gelukkig is, en hij alleen
heerscher, namelijk over zich zelf; dat hij alleen rijk is,
dichter is, kortom, dat hij alle volmaaktheden bezit. Wie nu
de wijsheid niet bezit is een cpocdos (een slechte) en hij mist
alle goede hoedanigheden, daar de wijsheid één en ondeelbaar is.
De eischen, die aan den mensch gesteld worden, opdat
hij een wijze zal zijn, zijn geheel met de menschelijke natuur
in strijd. Zoo worden alle gemoedsbewegingen absoluut verworpen. In den wijze kunnen vreugde, smart, begeerte,
vrees enz. volstrekt niet voorkomen. Waarom zou men iets
begeeren ? Alleen de wijsheid heeft waarde. Waarom zou
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men medelijden hebben met den lijder ? Het hangt immers
alleen van hem af gelukkig te zijn. Daartoe heeft hij slechts
de reddende wijsheid aan te nemen.
Intusschen moet men in het oog houden, dat de Stoïcijnen
erkennen met hun moraal een ideaal te schetsen, en dat de
wijze in werkelijkheid niet voorkomt. Hun strenge leer wordt
dan ook in de practijk op veel punten verzacht. Zoo beschouwen zij niets als goed dan de deugd ; de rest is onverschillig (r6tácp000,:). Maar toch maken zij verschil tusschen
de onverschillige dingen, en verklaren sommige daarvan voor
verkieslijk, als leven, rijkdom, enz. ; en andere voor verwerpelijk, als dood en armoede. Ook leeren zij, dat de dwaas
alles verkeerd doet en alle slechte eigenschappen bezit, terwijl de waarlijk wijze niet voorkomt, en dus alle menschen
dwazen zijn. Maar toch moet men weer wel onderscheiden
tusschen dwazen, die naar beter streven, en andere dwazen.
Hoe verder men in de opvolgende generaties der Stoïcijnsche philosophen komt, des te meer worden de onmogelijke eischen op den achtergrond gesteld, en des te meer
nadert de Stoïcijnsche moraal tot die, welke in de Platonische
en Aristotelische school gepredikt wordt. Zelfstandig werken
op de plaats, die men in de natuur inneemt, wordt als het
hoogste goed van onvergelijkelijke waarde beschouwd; doch
daarnaast hebben ook gezondheid, middelen om te bestaan,
goede reputatie, enz. een zeer hooge waarde.
De Stoïcijnen kenmerken zich door een groote sympathie
voor den bestaanden godsdienst. Dat zij materialisten zijn, is
hiervoor geen bezwaar, daar zij ook de godheid materieel
denken. Ook de oudere kerkvaders waren materialisten ; de
tegenwoordig bestaande associatie tusschen materialisme en
ongodsdienstigheid is van nieuweren datum. En het antieke
polytheïsme vond een goede aansluiting aan de pantheïstische theorie van het Jcv.v,ua, die de Stoïcijnen verkondigden.
Zoo verklaarden zij Poseidon voor het Trva),acc der zee,
Bacchus voor dat van den wijn, Demeter voor dat van het
graan, enz.
Het determinisme, waardoor zij meenden alle dingen met
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elkaar in verband te moeten brengen, bracht de Stoïcijnen
tot een vast geloof in mantiek en divinatie.
Tot de bekendste Stoïcijnen behooren : CLEANTHES, de
opvolger van ZENO, CHRYSIPPUS, SENECA (3-65 na Chr.),
EPICTETUS (ongeveer 80) en MARCUS AURELIUS (104-180).

44 . HET EPICURISME.
De Epicuristische leer ontstond in denzelfden tijd als die
der Stoïcijnen. Haar ontwerper EPICURUS werd in 341 te
Athene geboren. Hij had weinig geleerd en legde zooals bij
autodidacten veelal het geval is, een groote minachting voor
de bestaande wetenschap aan den dag. Ook zijn leer is een
compilatie en wel hoofdzakelijk samengesteld uit de levenswijsheid van ARISTIPPUS en de natuurleer van DEMOCRITUS.
ARISTIPPUS van Cyrene was de stichter der Cyrenaïsche
school, die het hedonisme predikte. Hij had de afzonderlijke
genietingen tot levensdoel verklaard en werd daarover reeds
door SOCRATES berispt, zooals wij uit de Memorabilia weten.
Aan dit hedonisme sluit EPICURUS zich aan. Stilzwijgend
wordt door hem aangenomen, zooals door de Ouden in het
algemeen, dat ieder bij zijn streven alleen zijn eigen nut
kan beoogen ; opzettelijk verkondigt hij, dat 's menschen heil
hierin bestaat zooveel mogelijk te genieten en zoo weinig
mogelijk te lijden. Maar van ARISTIPPUS onderscheidt zich
EPICURUS, doordat hij leert niet de afzonderlijke genietingen
te zoeken, maar hun zoo groot mogelijke som, den gelukkigst mogelijken toestand. De wijze is dus ver in het waardeeren van genot en smart en van het berekenen van de
kansen op hun ontstaan ; goed is alles, wat op den duur
meer genot dan pijn, kwaad, wat meer pijn dan genot
belooft. Dit is een leer, in PLATO' S dialoog Protagoras door
SOCRATES met groote helderheid uiteengezet, en daaruit
heeft EPICURUS haar, hetzij direct, hetzij uit de tweede hand
overgenomen. EPICURUS voegt er echter de zonderlinge leer
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bij, dat het hoogste goed is smarteloosheid (non dolere).
Daarmee gaf hij gewonnen spel aan zijn cynische en Stoïcijnsche tegenstanders, daar smarteloosheid veel gemakkelijker volgens hun weg wordt bereikt. Ook staat hij hierdoor
zwak tegenover de pessimistische bewering dat smarteloosheid het best in den dood wordt bereikt.
EPICURUS tracht nu uit zijn beginsel de hooge waarde
der vier algemeen erkende deugden af te leiden. Zoo betoogt
hij de voortreffelijkheid van :
De wijsheid, want zij bestaat in de juiste berekening van
toekomstig genot en smart, en in het handelen naar dat
inzicht ;
De matigheid, want het is veel wijzer de aanleiding tot
smart en teleurstelling te mijden dan genot te zoeken ; dus
predikt hij soberheid in spijs en drank, en voorkeur voor een
bescheiden en onaanzienlijk bestaan. Ten aanzien van de
sexueele moraal nadert EPICURUS tot ascetisme.
De dapperheid. Deze is moeilijk te rechtvaardigen in
't systeem van EPICURUS, want zij stelt aan veel pijn bloot
en belooft niet veel genot voor iemand, die, zooals EPICURUS,
den roem verwerpelijk vindt. EPICURUS beveelt haar toch
aan en tracht haar in zijn systeem in te voegen door op de
macht der verbeelding te wijzen en die verwonderlijk te
overdrijven. Zoo beweert hij, dat de pijn van een brandwond
te verdragen is, als men zich de koude baden in het Arpinatisch gebergte maar levendig voorstelt. Ook vindt hij, dat
men de smart, door de lichamelijke pijn veroorzaakt, licht
overdrijft : aan matige pijn went men spoedig, en hevige
duurt maar kort.
De rechtvaardigheid. Ook deze eigenschap wordt door
EPICURUS aanbevolen, hoewel zij moeilijk uit zijn beginsel
af te leiden is. Immers het is duidelijk, dat zij onmisbaar is
voor de gemeenschap, maar dikwijls in strijd met het belang van den persoon, die haar beoefent. Zij bestaat volgens EPICURUS in den vasten stelregel zich te onthouden
van het benadeelen van anderen, in de verwachting, dat de
anderen evenzoo zullen handelen ten onzen aanzien. Dit is
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ongetwijfeld de handelwijze van den rechtvaardige. Maar de
vraag is, waarom zal iemand, die uitsluitend zijn eigen voordeel zoekt, — en zoo iemand is de Epicuristische wijze, — zich
houden aan die stilzwijgende afspraak, ook als er geen kans
is, dat zijn daad ontdekt wordt, of als hij machtig genoeg is
de ontevredenheid der anderen te trotseeren ? En op deze
vraag geeft EPICURUS geen antwoord. Hij voert slechts twee
motieven aan, waarom men rechtvaardig zou handelen, de
vrees voor ontdekking en de daaraan verbonden straf en
slechte naam, die natuurlijk niemand van een onrechtvaardige
daad zullen terughouden, als hij zeker is, dat zij onbekend
blijft, en de angst voor de straf der goden, die evenmin
voor den Epicuristischen wijze het motief tot rechtvaardig
handelen kan zijn, daar hij niet aan de inwerking der goden
op de menschelij ke aangelegenheden gelooft, en deze angst
hem dus zeer dwaas voorkomt.
Naast deze schets van den wijze geeft EPICURUS ook een
physica. Dit doet hij niet uit belangstelling in wetenschappelij k onderzoek, want die kent hij niet. De reden, waarom
hij zich toch met physische vraagstukken bezig houdt, is
zijn waarneming, dat de menschen om hem heen vrees
koesteren voor de goden en voor den dood. Om gelukkig
te kunnen zijn moeten zij op die twee punten gerustgesteld
worden, en daartoe is een natuurleer onmisbaar ; anders zou
het een dwaasheid zijn daarnaar te streven.
EPICURUS betoogt dan, dat er geen goden noodig zijn ter
verklaring der natuurverschijnselen. Daartoe neemt hij het
atomisme van DEMOCRITUS over. Wij vinden in de wereld
slechts stof en beweging, en niets anders ; die stof bestaat
uit atomen, die een initiale beweging hebben ; hun botsingen
brengen wijzigingen in de bewegingen voort, waardoor de
verschillende verschijnselen verklaard moeten worden.
Toch wijkt EPICURUS op belangrijke punten van DEMOCRITUS af. Diens determinisme bijvoorbeeld neemt hij niet
over. Dat determinisme staat EPICURUS nog meer tegen dan
het geloof aan goden, die zich met de aardsche zaken inaten. De goden laten zich ten minste nog verbidden, maar
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natuurwetten niet. EPICURUS meent, dat het
den mensch zonder vrijen wil niet steeds mogelijk zou zijn
wijs te handelen en dus gelukkig te zijn. En men zou dus
kunnen vragen : Wat baat mij de Epicuristische wijsheid,
als de aaneenschakeling der invloeden, die op mij werken,
mij determineeren die wijsheid te verwerpen ? EPICURUS
meent hierop te moeten antwoorden : Gij kunt wat gij wilt ;
er bestaat een begin, dat de bepalingen van het lot breekt.
(Principium est, quod fati foedera rumpat. De serum natura
II, 254).
De vrijheid moet dus gered worden, en daarom wordt aangenomen, dat er wijzigingen in de atoombeweging kunnen
intreden zonder oorzaak.
EPICURUS vergeet daarbij, dat volgens zijn leer de wijze
elk oogenblik vreezen moet in een dwaas te veranderen, en
dat alle berekening van de toekomst, die in zijn levenswijsheid
een zoo groote rol speelt, ongerijmd wordt, als er veranderingen zonder oorzaak kunnen optreden.
Voorts wijkt EPICURUS van DEMOCRITUS af, doordien hij
den oogenschijn volkomen vertrouwt. Zoo neemt hij aan, dat
de hemellichamen inderdaad zoo groot zijn als ze ons voorkomen. Dit is daaraan toe te schrijven, dat de verklaring
der verschijnselen hem volmaakt onverschillig is. Het is hem
voldoende aan te toonen, dat die verschijnselen zonder goddelijken invloed kunnen optreden.
Dat de natuurverschijnselen niet van de werking der goden
kunnen afhangen bewijst EPICURUS uit het begrip, dat de
philosophie zich van die goden maakt. Zij zijn volmaakte,
gelukkige wezens. Hoe zouden zij dat zijn, als zij voor een
zoo lastige wereld te zorgen hadden ? Neen, zij houden zich
op in de intermundia, waar zij, in menschelijke gedaante met
menschelijke ledematen, een conversatie voeren in een taal,
die veel op Grieksch moet lijken ; kortom zij vormen een
hemelsch gezelschap van Epicuristische philosophen.
De vrees voor den toorn en de wraak der goden is dus
ongerijmd. In 't bijzonder de vrees voor straffen na den dood.
De ziel toch is een atomencomplex in 't lichaam en wordt

DEMOCRITUS '
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bij den dood ontbonden. De vrees voor den dood is een
dwaasheid. Zoo lang wij er zijn, is de dood er niet ; als de
dood er is, zijn wij er niet. De smarten, die hem voorafgaan,
beteekenen niet veel ; als wij maar geleerd hebben onze phantasie te gebruiken, dan zijn wij zelfs in den stier van Phalaris gelukkig.
Vertoont de Stoïcijnsche leer groote ontwikkeling en wijziging, het Epicurisme blijft volkomen stationair. Onder de aanhangers van deze leer komt geen man van beteekenis voor, die
in staat was tot zelfstandig onderzoek. In de school van
EPICURUS had het onderwijs plaats door de leerlingen de
grondslagen der leer, in korte spreuken (xvocuc &ó at) geformuleerd, van buiten te laten leeren. Dit stemt dan ook geheel overeen met EPICURUS ' afkeer van wetenschap.
Een schitterende uitzondering hierop vormt LUCRETIUS
door zijn dichterlijk geschrift De rerurn natura. Wat den
inhoud aangaat, is hij geheel volgeling van EPICURUS, maar
de vorm is bij hein even voortreffelijk als hij bij EPICURUS
slecht is.
LUCRETIUS was een man van levendige phantasie en diep
gevoel. De Epicuristische leer vertoont bij hein vooral haar
anti-godsdienstige strekking. Levendig schildert hij de gruwelen, die het bijgeloof teweeggebracht heeft : de talrijke
menschenoffers, de vrees voor straf en wraak der goden,
bepaaldelijk na den dood, om vervolgens EPICURUS ten hemel
te verheffen als den verdrijver van al die schrikbeelden. Hij
had daarbij den verkeerden held voor zich, want EPICURUS
was slechts een vrij slechte tolk van wat vóór hem DEMOCRITUS, PLATO en ARISTIPPUS gezegd hadden, maar dat is
begrijpelijk voor den Romein, die misschien geen andere
philosophie kende.
Hoezeer intusschen de Epicuristische philosophen en bepaaldelijk LUCRETIUS gewoonlijk als vijandig aan den godsdienst beschouwd worden, en dat ook in zekeren zin zijn,
eischt toch die „ongodsdienstigheid" nadere verklaring. Wat
hij „religo" noemt, wordt door LUCRETIUS heftig bestreden,
maar de „pietas" waardeert hij. Religio is de overtuiging,
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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dat men door offers, gebeden of ceromonieën invloed zou
kunnen oefenen op de goden, en de daarmee samenhangende
overtuiging, dat de goden ingrijpen in den loop der wereldsche
zaken. Maar dat de goden bestaan en dat zij geëerd moeten
worden op de gebruikelijke wijze, staat bij hem vast. De
goden zijn niets anders dan gepersonifieerde menschelijke
idealen en verdienen als zoodanig de hoogste vereering.

45. DE SCEPSIS.
Scepsis komt van den stam axur, waarvan vele woorden
komen, die beteekenen : nauwkeurig om zich zien, overwegen, en beteekent oorspronkelijk : onderzoek. Wat in de
philosophie scepsis heet, is óf eenvoudig de geneigdheid tot
onderzoek, d. w. z. de drijfveer tot wetenschap en philosophie
in 't algemeen, Of het is een toestand van vermoeidheid en
hopeloosheid ten gevolge van voorafgaand onderzoek, dat
natuurlijk minder of meer grondig geweest kan zijn. Er is
daarom geen méér uiteenloopend gezelschap dan de sceptici.
Zonder twijfel behoorde PLATO ertoe, althans in zijn jeugd,
en nooit was iemand met meer geestdrift voor onderzoek
en wetenschap bezield, maar ook GORGIAS, die betoogde, dat
alleen de rhetoriek als overredingskunst waarde heeft, daar
waarheid voor den mensch onbereikbaar is.
Sceptici volgens de eerste, gunstige beteekenis van het
woord zijn eigenlijk alle grondige onderzoekers, in de tweede
beteekenis zijn het de peinzensmoeden, die ook wel misologen worden genoemd.
De scepticus van de tweede soort is van gevoelen, dat,
daar het onderzoek naar de waarheid der meeningen zoo
moeilijk is, de verstandigste handelwijze hierin bestaat, dat
men niet onderzoekt, maar zich eenvoudig bij sommige, gewoonlijk de traditioneele, gevoelens aansluit. Hij is dus in
den regel conservatief op staatkundig, maatschappelijk en gods-
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dienstig gebied, niet omdat hij de traditioneele meeningen na
rijp beraad als de beste beschouwt, maar omdat zij in zijn omgeving de traditie en 't gezag voor zich hebben. Dat scepticisme
pleegt de bezwaren tegen de betrouwbaarheid van het menschelijk denken zeer breed uiteen te zetten en onthoudt zich
van alle onderzoek naar de waarde van datgene, wat het er
voor in de plaats wil stellen.
PROTAGORAS staat bekend als de oudste sceptische denker ;
maar wij weten van hem niet genoeg om uit te maken, of
hij tot de „onderzoekers" dan wel tot de „peinzensmoeden"
behoorde. Hij heeft naar 't schijnt voor 't eerst ingezien, dat
de gewone definitie der waarheid : „overeenstemming der
voorstelling met haar voorwerp" ons in de toepassing niet
helpt. Wanneer het verleden of toekomstige of afwezige
zaken geldt, valt dat gemakkelijk in 't oog ; het is bijv.
duidelijk, dat ik de waarheid van mijn voorstelling van een
gebeurtenis, die gisteren heeft plaats gehad, niet kan toetsen
door die voorstelling te vergelijken met de gebeurtenis zelf.
De verdienste van PROTAGORAS is, aangetoond te hebben,
dat hetzelfde geldt voor direct waarneembare zaken. Ieder
kan alleen zeggen wat hij waarneemt, en wat hij ten gevolge
daarvan zich voorstelt ; en daar nu zijn waarneming en zijn
overtuiging producten zijn, waarin hij zelf een factor is, moet
hij onderstellen dat de waarnemingen en overtuigingen van
anderen wel eenigszins anders zullen zijn. Vandaar PROTAGORAS ' spreuk iruvtwv zeihuáz wv µh ov 1;v0Owrrog (De mensch
is de maatstaf aller dingen).
Tot zoover is er tegen PROTAGORAS ' scepticisme niets in
te brengen. PLATO legt hem echter daarenboven beschouwingen in den mond, waarbij hij uit die onbetwijfelbare stellingen afleidt, dat er voor 't verschil tusschen waarheid en
onwaarheid geen grond is ; wij weten echter niet of PLATO
hierbij de meening van PROTAGORAS met juistheid weergeeft.
Zoo ja, dan is PROTAGORAS tot het verwerpelijke scepticisme
gekomen. Er is verschil tusschen waarheid en onwaarheid,
wil zeggen : Er zijn sommige stellingen, die ieder redelijk
mensch met gezonde zinnen, gezond verstand en goeden wil
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die deze stelling bestrijdt, weerlegt zich zelf. Hij geeft toch
zijn ontkenning dier bewering niet als zijn particulier gevoelen, maar hij betoogt haar, hij eischt, dat ieder haar zal
erkennen, d. w. z. hij houdt haar voor waar. Hij redeneert
voorts op de gebruikelijke wijze, d. w. z. hij neemt aan, dat
de regels der logica stellingen zijn, die ieder moet erkennen.
Zoo is dus zijn sceptische uitspraak ten eenenmale in strijd
met zijn handelen. Wil hij de betrouwbaarheid der logische
waarheden betwijfelen, welnu dan kan men hem bij elke
uitspraak, die hij doet, overtuigen, dat hij geen recht heeft
die uitspraak te doen.
In GORGIAS komt de tegenstrijdigheid van het sceptisch
standpunt duidelijk uit. Door zijn handelen komt hij in strijd
met zijn drie hoofdstellingen. Ten eerste leert hij : „Er bestaat niets" ; en toch is hij zoozeer van zijn eigen bestaan
overtuigd, dat hij tracht zijn meeningen aan de wereld op te
dringen. Ten tweede zegt hij : „Was er iets, dan zou het
voor ons onkenbaar zijn" ; en toch is hij overtuigd van de
waarheid zijner stellingen. Ten slotte beweert hij : „Was er
kennis, dan zou deze niet mededeelbaar zijn" ; en niettegenstaande hij dat verklaart, schrijft hij een boek om wat hij
weet aan anderen mede te deelen.
De stichter van de eerste sceptische school was PYRRHO,
die als de vader van het scepticisme wordt beschouwd. Hij was
een tijdgenoot van ALEXANDER DEN GROOTEN en vergezelde
dezen op zijn tocht naar Indië. Zijn meeningen kunnen wij
afleiden uit zijn beantwoording van de volgende drie vragen.
1°. Wat zijn de hoedanigheden der dingen ? Daarvan weten wij niets. De zinnen bedriegen ons, en op wat zij ons
schijnen te leeren is niet te vertrouwen. Maar ook op redeneering valt niet te vertrouwen, zooals blijkt uit de verscheidenheid der meeningen over goed en kwaad. PYRRHO ' s leerling
TIMON voegde er aan toe : Wij kunnen niet redeneeren zonder
uit te gaan van zekere grondstellingen. Maar die grondstellingen blijven dan onbewezen, zoodat de geheele redeneering
ongegrond is.
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2°. Hoe moeten wij ons tegenover de dingen verhouden ?
Wij moeten ons wachten voor elk oordeel.
3°. Welk voordeel geeft ons die sceptische onthouding ?
Zij geeft ons de volmaakte zielsrust, want de rust der menschen wordt door hun meeningen gestoord.
Bijzonderheden over PYRRHO ' s leer zijn niet bekend. Van
zijn leven weten wij alleen, dat hij tot op hoogen leeftijd
in armoedige omstandigheden, maar hoog geëerd, te Elis
leefde, waar zijn landgenooten hem tot oppersten priester
benoemden.
Veel meer weten wij van de scepsis, die gedurende omstreeks twee eeuwen door de school van PLATO, de Academie,
gepredikt werd. Dat een dergelijke richting in PLATO ' S school
ontstond, is zeer goed verklaarbaar uit de negatieve resultaten van de Platonische dialogen van de eerste perioden.
Na SPEUSIPPUS en XENOCRATES, PLATO ' s onmiddellijke opvolgers, was het onderwijs aan de Academie geheel vervallen
tot populair moraliseeren en het lezen van PLATO ' S geschriften.
Maar toen ZENO met veel succes de Stoïcijnsche philosophie met
haar tal van dogma's verdedigde, kwam de sceptische zijde van
den Platonischen geest op den voorgrond. De Academici legden
zich voornamelijk toe op het critiseeren van de Stoïcijnsche
leer. Hiermee begon reeds ARCESILAUS, ofschoon hij persoonlijk
een groot vriend van de Stoïcijnsche scholarchen, CLEANTHES
en CHRYSIPPUS was. De Stoïcijnen zochten het kenmerk van
de waarheid van een denkbeeld in wat zij het xaTCAIITCicxóv
noemden ; de ware voorstelling wordt gewekt door iets werkelijk bestaands en is daarmee in overeenstemming. De
Academici houden dit wel voor de juiste definitie der waarheid, maar vragen : „Hoe zal men die overeenstemming constateeren ?" „Daarvoor bestaat geen betrouwbare methode",
luidt hun antwoord.
CARNEADES, die omstreeks 150 v. Chr. aan het hoofd
der Academie stond, ging zoozeer op in de critiek op de
,1471 y& iv
Stoïcijnen, dat hij van zich zelf verklaarde :
Xe1561r1-r1-og ovx uv
,cv. (Als CHRYSIPPUS er niet was, was
ik er ook niet.)

- 246 -

Terwijl CARNEADES de waarheid voor den mensch onbereikbaar acht, ontkent hij niet, dat er waarschijnlijkheid op
verschillend gebied is te bereiken. De waarheid is zekere
verhouding van een denkbeeld tot zijn voorwerp, en die verhouding ontsnapt ons geheel ; de waarschijnlijkheid is zekere
verhouding van een denkbeeld tot ons, en die valt in ons
bereik. De eerste en minste graad van waarschijnlijkheid
heeft een voorstelling, die op zich zelve ons evident voorkomt. Een voorwerp, dat wij uit de verte naderen, is ons
eerst onduidelijk, maar er komt een oogenblik, waarop wij
gelooven : het is dit of dat, bijv. een in verschillende windingen opgerold touw. Dat is waarschijnlijkheid van den
laagsten graad. Wij naderen, en denken, (het tooneel speelt
in 't Zuiden) : het kon ook wel een slang zijn ; wij stooten er
met onzen stok tegen, het beweegt zich niet. Dat is waarschijnlijkheid van de tweede orde ; wij hebben een voorstelling, die waarschijnlijk is, en in verband staat met andere,
die ook waarschijnlijk zijn. Wij nemen het touw op en bekijken het nauwkeurig om te zien of het wellicht geen doode
slang is en of wij de structuur van het touw kunnen onderscheiden ; nu is de waarschijnlijkheid nog grooter geworden.
Dit is waarschijnlijkheid van de derde orde.
Deze theorie der waarschijnlijkheid, ons door SEXTUS
EMPIRICUS meegedeeld, geeft ons een hoog denkbeeld van
CARNEADES ' standpunt. Hij doet er zich door kennen als
iemand, die moet gerangschikt worden onder wat wij sceptici van de eerste soort hebben genoemd. Itnmers om waarschijnlijkheid te verkrijgen is een voortdurend en nauwlettend
onderzoek noodig.
Het verkeerde scepticisme echter leidt uit de stelling, dat
overeenstemming van een denkbeeld met zijn voorwerp niet
te constateeren is, eenvoudig af, dat men zich niet zoo behoeft in te spannen om waarheid te krijgen, daar die toch
niet te bereiken is, en dat men dus wel eenvoudig mag aannemen, wat ons om persoonlijke redenen het meest behaagt.
Dat is het standpunt van het eclecticisme, nog meer dan het
scepticisme met de wetenschap in strijd. Wij vinden het
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eerste begin daarvan in de Academie bij PHILO van Larissa,
stichter der zoogenaamde vierde Academie. Hij laat de
Academische scepcis van CARNEADES gelden voor zoover
die tegen de Stoïcijnsche dogma's gericht is ; maar is de Stoa
weerlegd, dan moet het betoog volgen, dat toch weten verkrijgbaar is. Die verkrijgbare wetenschap zal de oud-Platonische leer zijn, wier trekken echter de kenners in PHILO's
boek niet konden herkennen. Het is waar, dat wij geen
criterium ter onderscheiding der waarheid hebben, maar het
is ook waar, dat sommige denkbeelden ons over haar waarheid niet laten twijfelen, al kunnen wij niet aangeven, waarin
het onderscheidend kenmerk dier waarheden ligt. Die laatste
leer van PHILO knoopt zijn opvatting aan die der eclectici;
want hier wordt het criterium gezocht in een persoonlijk gevoel,
waarvan men geen rekenschap kan geven. De echte eclecticus
is hij, die uit den voorraad meeningen diegene uitkiest, die
hem het meest behagen, een voorkeur, die meestal op persoonlijke omstandigheden, gemoedsaard en opvoeding berust.

HOOFDSTUK VII.
De eclectisch-theosophische scholen.

46. HET ACADEMISCH ECLECTICISME EN HET ONTSTAAN
VAN DE THEOSOPHISCHE RICHTING.

Met ANTIOCHUS van Askalon, den leerling, opvolger en
bestrijder van PHILO, verlaat de Academie de sceptische
richting. In het werk, dat hij tegen PHILO's hoofdwerk richtte,
wordt de leer, dat wij de onderscheidingskenmerken van waar
en onwaar niet kennen, aangevallen, en opzettelijk bestreden.
Hij leert : de zinnen zijn betrouwbaar, mits men maar de
noodige maatregelen tegen zinsbedrog neemt ; evenzoo moeten wij ook de algemeene begrippen vertrouwen, anders zou
het denken en zelfs elk menschelijk bedrijf onmogelijk
worden. Het zoeken der waarheid is het uitkiezen (ix) 'ny)
van 't gemeenschappelijke in alle systemen. Dit uitzoeken
leidt ANTIOCHUS tot het resultaat dat de philosophieën niet
zoo bijzonder veel verschillen. Zoo verschilt de Stoïcijnsche
moraal slechts in woorden van de peripatetische. Zijn leer
van 't kenvermogen ontleent ANTIOCHUS aan CHRYSIPPUS ; zijn
natuurleer aan PLATO en ARISTOTELES, die ongeveer hetzelfde
zullen geleerd hebben. Toch laat PLATO de stoffelijke wereld
ontstaan ; volgens ARISTOTELES heeft zij geen begin gehad.
Op dit verschil let ANTIOCHUS niet ; zoo laat hij verder de
veranderingen in de wereld uitgaan van de goddelijke rede,
die echter ook wel de noodzakelijkheid heet, terwijl PLATO
die twee tegenover elkaar stelt. Ook de Stoïcijnen hebben
volgens hem eigenlijk hetzelfde geleerd ; alleen hielden zij
alles en dus ook de rede voor materieel. De groote verschil-

- 249 punten worden geheel uitgewischt. PLATO met zijn groote

ontevredenheid met het bestaande, zijn streven naar hervorming, zijn voorstelling van de wereld als een systeem,
waarin het goede beginsel niet zonder veel strijd orde uit
wanorde schept, wordt gelijk gesteld met den conservatieven ARISTOTELES, voor wien alles zoo goed mogelijk is
en elk ding van nature door het goede wordt aangetrokken.
PLATO, die zich de volmaakte natuurwetenschap denkt naar
't model der mathesis, deductief, wordt op één lijn gesteld
met ARISTOTELES, die altijd met woordverklaringen tevreden
is. PLATO, wiens moraal de bestaande op vele punten ten
eenenmale veroordeelt, met ARISTOTELES, wiens zedeleer eenvoudig het juiste midden tusschen uitersten wil bewaren. Even
onverzoenlijk als die tusschen PLATO en ARISTOTELES is de
tegenstelling tusschen PLATO en de Stoa. PLATO is een
spiritualist, de stoffelijke dingen bestaan in zekeren zin, maar
't waarlijk bestaande zijn zij niet ; de Stoa is materialistisch.
PLATO stelt de godheid buiten de wereld ; de Stoa maakt
haar tot de wereldziel. PLATO heeft nog geen begrip van
de vraag van den vrijen wil, evenmin als ARISTOTELES ; de
Stoa is deterministisch. De eclectische philosophie, die al die
verschillen tracht weg te doezelen, kan dus slechts leiden
tot verwarring, tot de vervanging van betrekkelijk heldere
door uiterst nevelachtige begrippen.
Toch lag het in den aard der tijdsomstandigheden, dat
deze eclectische richting meer en meer aanhangers ging
winnen. Wij zagen, hoe reeds in de tot nu toe besproken
na-Aristotelische scholen de vraag naar de juiste wijze
van leven alle aandacht tot zich trok ; hoe de philosophie
vergeleken bij wat ze in vroeger dagen geweest was, meer
en meer zaak van het gemoed werd in stede van zaak van
het verstand. Voor die verandering zijn verschillende oorzaken
aan te wijzen.
In de eerste plaats werkte hiertoe mede het toenemen van den
twijfel aan de betrouwbaarheid van het wetenschappelijk onderzoek. Men was in dit opzicht teruggekeerd tot het standpunt der sophisten vóór het optreden van SOCRATES, en van
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de door SOCRATES ingevoerde methode, die PLATO en ARISTOTELES gevolgd hadden, werd geen gebruik gemaakt. Deze
beide groote denkers werden wel zeer geëerd, maar weinig
gelezen en slecht begrepen.
Toch werd de wetenschap in dezen tijd volstrekt niet
verwaarloosd. In Alexandrië, het centrum van handel en
wetenschap, leefden tal van geleerden, die een niet te versmaden hoeveelheid kennis verzameld en aan de nakomelingschap
overgeleverd hebben. Maar hun onderzoek bepaalde zich tot
allerlei belangrijke (en soms ook onbelangrijke) kleinigheden,
die wel bouwstof leverden voor latere wetenschap, maar voorloopig slechts den mannen van een bepaalde vakstudie belang inboezemden, en in geenerlei verband stonden met de
g roote verstandsvrag,en noch met de ontwakende behoeften
van het gemoed, m. a. w. de wetenschap werd vakstudie
en scheidde zich voor goed af van de wijsbegeerte. Zoo
werd de wetenschap het domein der denkers en geleerden ; de wijsbegeerte een bevrediging voor de groote schare
van eenigermate ontwikkelden; maar door die populariseering moest zij haar karakter van zuivere verstandswerkzaamheid afleggen. Reeds vóór deze periode leefden in de
huizen der aanzienlijke Romeinen zoogenaamde philosophen
als huisonderwijzers of huiskapelaans, die moesten prediken,
stichten en troosten bij huiselijk leed. Het kwam daarbij
natuurlijk minder op een goed sluitend systeem dan op de
gewenschte uitwerking op 't gemoed aan. Ernstige naturen,
niet wijsgeeren van beroep, riepen de Stoa te hulp om een
steun te hebben in het leven. De „Leichtlebenden" beriepen
zich op EPICURUS om hun genotsleven te rechtvaardigen.
Ook de verandering der politieke omstandigheden wijzigde
het levensdoel en de verhouding der menschen onderling.
De toewijding aan het kleine vaderland, gepaard met een
zich vreemd gevoelen tegenover burgers van een andere stad,
week, toen aller beperkt vaderland was opgegaan in het
groote rijk, waarin noch van eigenlijke vaderlandsliefde, noch
van politieke werkzaamheid sprake was. Maar nu stonden
ook de verschillende nationaliteiten niet meer als vreemden
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naast en tegenover elkaar. Het wereldburgerschap kon zich
ontwikkelen ; algemeene menschenliefde werd een ideaal. De
onderscheiding Griek en Barbaar had geen beteekenis meer
nu 't wereldrijk opgebouwd was uit zoo verschillende bestanddeelen.
Nu is een periode, die in de eerste plaats zoekt niet naar
een ware, maar naar een bevredigende levensbeschouwing,
steeds aan het eclecticisme gunstig. Natuurlijk kan ook de
eclectische philosophic de vraag : Wat is waarheid ? niet ontgaan, want zij zoekt op de vraag : Wat is eigenlijk goed
voor den mensch ? natuurlijk niet een onjuist, maar een waar
antwoord. Maar het eigenaardige van het eclecticisme ligt
juist hierin, dat het die vraag in de tweede plaats doet, en
zegt : Dit moet waar zijn, want het is zoo nuttig en troostrijk, terwijl de echte philosophic eerst vraagt, wat waarheid is,
en aanneemt, dat ware overtuigingen, als men de zaak goed
beschouwt, altijd nuttiger zijn dan onware.
Nu vond het steeds veld winnende eclecticisme zich echter
niet bevredigd door de samenvoeging van Academische en
andere na-Aristotelische leerstellingen. Daarin ontbrak iets,
wat men juist meer en meer bij de wijsbegeerte ging zoeken.
Bij MARCUS AURELIUS en EPICTETUS, zelfs reeds bij SENECA,
neemt het wijsgeerige een religieus karakter aan, maar het
mysterie ontbrak, zonder hetwelk, althans in dien tijd, die
bevrediging gemist werd, waaraan de menschheid behoefte
had. De tijd was dus aangebroken, dat het Platonisme en
Pythagoreïsme van vroeger dagen, ofschoon gewijzigd en
misduid, en de Oostersche godsdiensten, gesymboliseerd, dit
ontbrekende mysterieuse aan de wijsbegeerte zouden leenen
om tot aan de overwinning van het Christendom verstand
en gemoed van velen te bevredigen.
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§, 4

7. DE JOODSCH-ALExANDRIJNSCHE PHILOSOPHIE.

Van het gewijzigd Platonisme is PHILO JUDAEUS de eerste
ons bekende woordvoerder. Of hij echter de eerste is geweest,
die het verkondigd heeft, blijft onzeker wegens het verloren
gaan van bijna de geheele Grieksche literatuur van 300 v.
Chr. tot 50 n. Chr.
PHILO was een Jood uit aanzienlijk geslacht, die te Alexandrië leefde, waar de Joden talrijk vertegenwoordigd waren en
groote voorrechten bezeten hadden. Later hadden zij vervolgingen te lijden, waartegen zij bij keizer CALIGULA, ofschoon
vruchteloos, hun beklag indienden. Tot het gezantschap, daartoe naar Rome gezonden, behoorde ook PHILO.
Een groote verzameling geschriften van PHILO zijn bewaard
gebleven, waaruit duidelijk blijkt, dat hij zich moeite gaf
PLATO ' S stijl en woordenkeus na te bootsen (durwvitv).
Zijn philosophic is een bloemlezing uit PLATO, ARISTOTELES
en de Stoa, wier denkbeelden op zeer eigenaardige wijze worden voorgesteld, daar PHILO hun oorsprong meent te vinden
in den Pentateuch.
PHILO ' s uitspraken gelijken dikwijls zeer op die zijner voorgangers zonder echter inderdaad daaraan gelijk te zijn. Een
groot verschil moet wel aanwezig zijn, daar PHIL° een mysticus is ; PLATO en ARISTOTELES niet. Wanneer wij PHILO
een mysticus noemen, nemen wij dat woord in den zin waarin
latere eeuwen het gebruikt hebben. Etymologisch beteekent
mystiek, een kennis alleen voor ingewijden te verkrijgen.
'Warm was de naam van allen, die b.v. te Eleusis of te
Samothrace de wijding ontvangen hadden ; later ook van hen,
die de geheime leer van Isis, Serapis of Mithra hadden
mogen vernemen.
Heden ten dage hecht men er een anderen zin aan. De
mysticus van later tijd beroemt zich op een eigen orgaan,
dat hem vaste overtuigingen geeft over zaken, waar de menschelijke rede niet bij kan. Hij bezit zuiverder kenbron dan
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waarneming en redeneering, en ziet met eenige verachting
neer op de logische bezwaren tegen de formuleering zijner
overtuigingen.
Die hoogere kennis gewordt den mensch volgens PHILO en
velen na hem door een tijdelijk buiten zichzelf zijn, door een
treden buiten zichzelf, een ixaraóeg, extase ; en deze toestand
wordt voorbereid en opgewekt door ascese, min of meer
streng opgevat ; dikwijls behoort daartoe vegetarisme en
coelibaat.
Een dergelijk aangegrepen worden door god, o.,ipr r i9at,
had zijn voorloopers reeds in den bloeitijd der Grieksche wereld.
De Pythia was bezield, als zij profeteerde ; de Corybanten
kwamen in buitengewonen geestestoestand ; zelfs PLATO spreekt
van een µavla. Deze zielstoestanden zijn echter van geheel
anderen aard dan PHILO'S extase ; noch de Pythia, noch de
Corybanten openbaarden in hun opwinding iets, dat op godskennis geleek. PLATO 'S opheffing uit de aardsche spheer onthulde wel de wereld der Ideeën, maar de godheid zelf, den
„onkenbaren God", leert zij niet kennen. Dit nu is het
eigenaardige van PrILO's denkwijze, dat hij eensdeels vooropstelt de onkenbaarheid van den Allerhoogste, en anderdeels zijn geheele philosophie laat zijn een overpeinzen van
God en een aansluiting aan God. Wat hij nu op grond van
de hem ten deel gevallen openbaring zegt, komt op het
volgende neer.
De Godheid staat te hoog boven de wereld om daarmee
in direct verband te treden. Zij werkt in die wereld door middel van krachten of vermogens, uit haar zelve afgezonderd en
de voortreffelijkste hiervan wordt met een Stoïcijnschen term,
) 6yog genoemd. Voor de Stoa is die logos, ook wel 7rvevµa of
19'F6g, iets stoffelijks, dat, onder het overige stoffelijke gemengd,
oorzaak is van beweging ; zonder dit bijmengsel zou geen
leven, geen groei, geen denken bestaan ; voor PHILO is die
logos geheel immaterieel. In dien goddelijken logos moet
de Platonische Ideeënwereld wonen, als de ontworpen stad huist
in den geest van den bouwmeester. Ongetwijfeld platoniseert
hierbij PHILO en staat hem de Timaeus met den Demiur-
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gus, den wereldbouwer voor den geest. Het groote verschil
echter is, dat PLATO het dichterlijk, phantaseerend karakter
van zijn Timaeus duidelijk genoeg doet uitkomen, terwijl PHILO
aan zijn leer een dogmatisch karakter geeft. Of het een oorspronkelijke gedachte is van PHILO, deze scheiding van den
rustenden en werkenden god, laat zich, zooals reeds gezegd
is, niet uitmaken ; zeker is de voorstelling niet met hem verdwenen. Bij de latere gnostici en in het vierde Evangelie
vinden wij PHILO's logos-leer duidelijk terug. Deze gedachte
schrijft hij niet toe aan eigen vinding, maar zij staat, volgens
hem reeds opgeteekend in Genesis, als men maar goed leest,
en dat boek is Gods openbaring door den mond van MOZES.
Hooger dan deze - 6 (;tóyog) is de onkenbare god Til 6v.
Onkenbaar evenwel in dien zin, dat bij kennis van dien God
de mensch alleen passief is, n.l. niet door zoeken en redeneeren wordt hij gekend, maar alleen in zooverre God zelf zich
zonder werking van den mensch wil doen kennen.
Het materieel, door den 2.6yoy tot x6c Log verwerkt, is
even onzeker als PLATO ' S i ij. Het is eensdeels een zuiver niet-zijnde, µi) óv, of de ruimte, maar ook weer iets, dat
zelf ruimte inneemt en door zijn slechte qualiteiten de bedoelingen van den schepper tegenwerkt. Dit laatste is Platonisch en conform aan de poëtische inkleeding van den Timaeus ;
de eerste opvatting is meer Mozaïsch. De stelling „niets is
geworden uit niets", gaat als axioma voorop bij alle pogingen der Grieken tot wereldverklaring.
De schepping uit het volkomen niets brengt de leer met de
Mozaïsche scheppingsverhalen in overeenstemming, maar de
andere opvatting overweegt in de toepassing, en maakt
PHILO's ethiek beslist ascetisch ; men streve er naar zoo los
mogelijk te worden van het God's heiligheid belemmerende
element.
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S 48. DE NEO-PYTHAGOREERS.
Grootendeels dezelfde eigenaardigheden als bij PHILO vinden wij bij de neo-Pythagoreërs, nl. een transcendent godsbegrip, geringschatting der menschelijke rede en vertrouwen
op een openbaring, en minachting voor het materieele bestaan,
zich vertoonend in ascetische praktijken.
De eerste van deze richting schijnt geweest te zijn P. NIGIDIUS FIGULUS, tijdgenoot van CICERO ; daaruit blijkt, evenals
uit een schets der neo-Pythagoreïsche leer van ALEXANDER
POLYHISTOR (± 8o v. Chr.), dat de oudste neo-Pythagoreërs
aanmerkelijk ouder zijn dan PHILO JUDAEUS.
Van NIGIDIUS FIGULUS hebben wij geen geschriften. Hij
was een vriend van CICERO en werkte met dezen mede bij de
onderdrukking der Catalinarische samenzwering. Uit CICERO'S
fragmentarisch geschrift de Universo weten wij ook, dat FIGULUS
te beschouwen is als de wederopwekker der Pythagoreïsche leer.
Na dezen schijnen vele anderen in dezelfde richting te
hebben gewerkt, maar wij kennen van de meesten zelfs de
namen niet, daar zij hun eigen werken aan PYTHAGORAS en
de oude Pythagoreers toeschreven. Om dit bedrog eenigen
schijn van waarheid te geven beweerden zij, dat PLATO en
ARISTOTELES het belangrijkste uit hun werken gestolen hadden
van PYTHAGORAS. Aan oud-Pythagoreïsche geschriften, b.v.
van PHILOLAUS, gaven zij een allegorische uitlegging om hun
mystiek te doen rijmen met diens wijsgeerig stelsel.
In hoofdzaak is de neo-Pythagoreïsche leer een dergelijk
mystisch eclecticisme, als de Joodsch-Alexandrijnsche. Wat
haar van deze onderscheidt, zijn twee eigenaardigheden : het
zoeken van een diepe beteekenis in de verschillende getallen,
en het wondergeloof.
Tallooze verhalen van wonderen, door PYTHAGORAS zelf
verricht, zijn te vinden bij zijn beide biografen, PORPHYRIUS
en JAMBLICHUS ; niet minder vol van wonderverhalen is de
levensbeschrijving van APOLLONIUS van Tyana (uit den tijd
van keizer CLAUDIUS en NERO) door PHILOSTRATUS. `± 220.)
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Dit wondergeloof hangt samen met het toenemen van daemonologie, het geloof aan daemonen, die invloed zouden
hebben op de aardsche aangelegenheden. Oudtijds beteekenden
6aiucov en ^F6y beide een goddelijk wezen, en werd het eerste
nooit in malam partem gebruikt. Naarmate het godsbegrip
transcendent wordt, kan men de werking, vroeger aan Zeus,
Poseidon, Aphrodite toegeschreven, moeilijker met die goden
in verband brengen. In hun plaats treden de daemonen, in
den regel gedacht als zielen van overledenen, voortbestaande,
naar de animistische zienswijze, en niet meer, zooals bij
HOMERUS, tot de onderwereld bepaald, maar het geheele
ondermaansche met hun werking vervullend.
Aan het geloof aan een middenwczen tusschen God en de
menschheid hadden die eeuwen behoefte. Bij PHILO is dat
wezen de Logos, of, meer in overeenstemming met Joodsche
begrippen, de aartsengel van den Eenigen God, maar immaterieel gedacht ; bij de Pythagoriseerenden is het een halfgod uit
den kring van het oude polytheïsme genomen, die, geheel in
overeenstemming met oud-Grieksche denkwijze, evenals de
vroegere heroën of halfgoden op aarde als mensch verkeerd had.
Zulk een halfgod wordt PYTHAGORAS naar hun verhalen.
Zijn bovenmenschelijkheid blijkt uit wonderen. Hij wordt
op hetzelfde uur waargenomen te Metapentum en te Tauromenium op Sicilië ; een stroom, dien hij doorwaadt,
roept : yaiy? Hvaayóoa (Heil PYTHAGORAS) ; bij plechtige gelegenheden komt bij hem een gouden dij te voorschijn.
Dikwijls voorspelt hij de toekomst. Zijn woord wekt diep
ontzag niet slechts bij menschen, maar ook bij dieren. Na
hem eens gehoord te hebben laat de raad van Kroton hem
prediken voor de jongelingen, daarna voor de kinderen, eindelijk voor de vrouwen. Een beer laat hij beloven nooit meer
dierlijk voedsel te proeven, en het dier leeft daarna alleen
van honig. Hij ziet een os bezig boonen te verslinden en verzoekt den herder dit te verbieden ; die antwoordt : ovu oióu
(3ocszc ),c,c iv (ik versta de ossentaal niet), maar PYTHAGORAS fluistert den os iets in 't oor en nooit raakt deze meer boonen aan.
Vreezende, dat de lezer dit laatste wellicht niet gelooven
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zal, zeggen PORPHYRIUS en JAMBLICHUS beiden, dat Traítacoi
(ouden en geloofwaardigen) het verhalen.
Niet minder dan PYTHAGORAS vereerde men in neo-Pythagoreïsche kringen APOLLONIUS van Tyana in Cappadocië.
Deze is een der weinige neo-Pythagoreïsche schrijvers, die
onder hun eigen naam geschreven hebben ; hij leefde onder
keizer NERO. Zijn leven werd op verzoek van de vrouw van
SEPTIMIUS SEVERUS, JULIA DOMNA (193-21 1), door PHILOSTRATUS beschreven in denzelfden trant als het leven van
PYTHAGORAS. Het merkwaardigste van die levensbeschrijving
is, dat zij op talrijke punten een navolging is van het leven
van JEZUS in de Evangeliën. Een hemelsche verschijning kondigt zijn aanstaande geboorte aan de moeder aan, en wonderen verkondigen dadelijk bij zijn geboorte, dat een goddelijk wezen op aarde verschenen is. Zooals in het Evangelie van
Lucas de engelen, zoo heft bij PHILOSTRATUS een schaar zwanen, Apollonische vogels, een zegezang aan. Ook APOLLONIUS
vertoeft eerst bij voorkeur in een tempel, en trekt daarna, door
een schaar leerlingen vergezeld, de wereld rond, iedereen verbazend door zijn wijsheid, zijn voorspellingen, zijn genezing
van zieken, zijn verdrijven van booze geesten uit krankzinnigen.
Vooral dit laatste punt wijst op navolging van een Joodsche
bron, daar de opvatting, dat in krankzinnigen booze geesten
wonen, bij oudere Romeinsche en Grieksche schrijvers niet
is aangewezen. In de verhalen van APOLLONIUS over de verdrijving van booze geesten en de opwekking van dooden
vindt men sterke gelijkenis met bepaalde verhalen van Lucas,
(b.v. Luc. 8, 28 en Apoll. IV. 25, waar de booze geest hetzelfde woord p ccvlfty gebruikt).
Onder DOMINITIANUS komt APOLLONIUS naar Rome, — altijd
volgens het verhaal —, wordt in de gevangenis gezet door
het verraad van een vroegeren leerling, die de rol van JUDAS
speelt ; wordt voor den keizer gebracht, door dezen beleedigd,
door de lijfwacht bespot, maar verdwijnt dan, door een wonder uit de rechtzaal verwijderd ; verschijnt aan een paar zijner
leerlingen, die hem gestorven waanden, daalt bij Lebadea in
Boeëtië in de onderwereld af, en ontvangt daar van TRO-
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PHONIUS een boek, dat de ware levenswijsheid bevatten zal
en de Pythagoreische levenswijze aanbeveelt. Daarna voorspelt
hij zijn naderend einde ; maar hij verschijnt ook na zijn dood
aan zijn vrienden. Aan APOLLONIUS werd op vele plaatsen
goddelijke eer bewezen.
Van den werkelijken APOLLONIUS is niets bekend, dan wat
uit de fragmenten zijner werken blijkt en uit enkele vermeldingen bij schrijvers uit de 2de eeuW. Het werk van PHILOSTRATUS vertoont alle kenmerken van een phantasie, waarin
het ideaal van een heilige, profeet en hervormer naar Pythagoreïsche denkwijze geschetst, en met een persoon in verband
gebracht wordt, die werkelijk geleefd heeft. Dat daarbij het
Evangelie van Lucas de bouwstoffen leverde is zeer merkwaardig. Sympathie voor het Christendom bestond in de
familie van SEPTIMIUS SEVERUS niet, en wij kunnen daarom
niet aannemen, dat de rhetor PHILOSTRATUS het leven van
den heilige zoo schreef, omdat hij dacht, dat die overeenstemming met het leven van JEZUS aangenaam zou werken
bij zijn begunstigers. Waarschijnlijk is het, dat de keizerlijke
familie die overeenkomst niet bespeurde, maar PHILOSTRATUS
zelf geen beter voorbeeld voor het leven van een heilige vinden kon.
Later heeft men in dat werk een krachtig wapen tegen
het Christendom gezocht. HEROCLES, stadhouder van Bithynie
tijdens de Christenvervolging onder DIOCLETIANUS (300), beweert, dat APOLLONIUS evenveel wonderen gedaan heeft als
CHRISTUS, en dat de berichtgevers daarvan veel meer betrouwbaar zijn. Karakteristiek is het, dat de Christen EUSEBIUS,
die hem bestrijdt, die wonderen van APOLLONIUS niet ontkent,
maar alleen tracht te betoogen, dat zij door magie, door
middel van booze geesten, tot stand gekomen zijn.
Eerst in onze eeuw heeft nauwkeurige lezing en vergelijking uitgemaakt, dat PHILOSTRATUS het Evangelie van Lucas
tot model had genomen, wat natuurlijk EUSEBIUS zou vermeld hebben, als hij het vermoed had.
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S 49.

E CLECTISCHE PLATONISTEN.

Ook bij de zoogenaamde eclectische Platonisten uit den
keizerstijd vinden wij dezelfde kenmerken als bij PHILO en
de neo-Pythagorici ; n.l., dat zij de philosophie beschouwen
als een geneesmiddel der ziel tegen het bederf, dat haar uit de
natuur dreigt. Niet gemakkelijk is het daarom omtrent de
denkers uit dien tijd te bepalen tot welke der genoemde richtingen zij behooren.
THRASYLLUS b.v., vriend en astroloog van keizer TIBERIUS,
noemt zich Platonist, is uitgever der Platonische dialogen,
maar gebruikt bij zijn astrologie de mystieke getallenleer der
Pythagoreërs.
Van al de mannen, die als Platonisten vermeld worden,
is alleen PLUTARCHUS van Chaeronea (ongeveer 48-125 na
Chr.) goed bekend. Hij is de schrijver der Vitae parallelae
en van vele kleinere geschriften, die men gewoon is met den
naam Moralia aan te wijzen.
Tot voor omstreeks 5o jaren was hij een der meest gelezen schrijvers, wiens Levens in vele talen zijn overgezet ; (de
laatste Hollandsche vertaling is van BOSSCHA). De strengere
eischen der historische kritiek hebben zijn geschiedkundige
geschriften het gezag ontnomen, dat zij vroeger bezaten, en
de eisch van consequentie en systeem heeft eveneens afbreuk
gedaan aan zijn naam als denker ; met dat al behoort PLUTARCHUS tot de merkwaardigste schrijvers, die uit de Grieksche letterkunde ons bekend zijn. Hij is een onbepaald bewonderaar van PLATO, zelfs in die mate, dat hij zeide liever
met PLATO te willen dwalen dan met anderen rechtgaan.
Ook wat de Pythagoreërs en ARISTOTELES leeren spreekt
hij niet gaarne tegen, terwijl hij daarentegen de Stoa en het
Epicurisme om straks te vermelden redenen bestrijdt, en dikwijls op niet ongelukkige wijze. Ook voor hem heeft, zooals
voor de oudere eclectici, de philosophie alleen waarde als levenswijsheid, zij bepaalt zich tot moraal en theologie.
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Vooral theologie, want PLUTARCHUS is een zeer godsdienstig man, die in alle vormen van den godsdienst iets aannemelijks weet te vinden. Juist omdat de theologie bij hem
zulk een rol speelt, kan hij niet wel nalaten een theorie van
den samenhang tusschen God en de wereld te geven, al is hij
ook geen vriend van theoretische beschouwingen. De Godheid
is voor hem, naar PYTHAGORAS ' leer, het waarlijk zijnde, de volstrekte eenheid, het onvoorwaardelijke, en, zooals hij, PLATO
navolgend, er bijvoegt : het volmaakt goede, waaruit niets dan
goed ontstaan kan. De Ideeën zijn de niet zinnelijk waarneembare, onveranderlijke, eeuwige wezens, naar wier beeld
God de wereld gemaakt heeft. Of wij die hebben op te vatten als Gods gedachten, zooals bij PHILO, dan wel als zelfstandige wezens, zooals bij PLATO, daarover laat PLUTARCHUS
zich niet uit. Daarentegen brengt hij bij deze gelegenheid de
neo-Pythagoreïsche bespiegelingen over de getallen aan, die in
hun onbenoemden toestand als verzamelingen van abstracte
eenheden de Ideeën zullen wezen.
De vraag, die bij de bespreking der wereldvorming PLUTARCHUS eigenlijk alleen interesseert is die naar den oorsprong
van de onvolmaaktheden en het verkeerde. Die aan God of
aan de Ideeën toe te schrijven komt natuurlijk niet in hem
op ; maar ook de Platonische materie schijnt hem ter verklaring ongeschikt. Terecht merkt hij op, dat zulk een onbepaald
en passief wezen, dat alle hoedanigheden evenzeer opneemt
en op zichzelf niets doen kan, geen verklaring kan geven van
de invloeden, die bijv. in den mensch met zijn goede neigingen in strijd zijn. Zoo komt hij tot een andere verklaring,
waarvoor hij één plaats uit PLATO (Leges X 896) aanvoert, maar
die met PLATO'S systeem geheel strijdt. In de wereld werkt
niet slechts de goede wereldziel, die de Godheid in de materie
gelegd heeft, maar ook een booze wereldziel, wier invloed aanhoudend strijdt met dien der eerste. Dit is in Griekenland de
eerste openbaring van de Perzische levensbeschouwing, die een
goeden en een kwaden God als onafhankelijke machten in de
wereld laat strijden. Hieraan knoopt zich de daemonenleer,
die reeds bij PLUTARCHUS een zekere plaats beslaat en bij de
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De twee goddelijke invloeden openbaren zich in tallooze vormen in de wereld : goede en booze daemonen. De geheele
leer is eigenlijk een herleving van het primitieve animisme,
dat den mensch opvat als bestaande uit twee deelen, zijn
lichaam en zijn schaduw of zijn spiegelbeeld. Neemt men aan,
dat die anima zich scheiden kan van 't lichaam en daarin
wederkeeren, welnu, dan kan ook wel de ziel in een lichaam
verschijnen, waarbij zij van nature niet behoort : goede engelen,
geleigeesten, geniussen, of wel booze geesten, die krankzinnigheid en lichamelijke kwalen veroorzaken. Dan wordt ook
de magie een zeer rationeele praktijk. Van die bedenkelijke
gevolgen der daemonologie bemerken wij bij PLUTARCHUS nog
niets : doch de kiemen liggen in zijn leer en de populariteit
zijner werken heeft die kiemen heinde en verre verspreid.
In zijn beschouwingen over 't menschelijk leven tracht PLUTARCHUS een scherpe grenslijn te trekken tusschen de vroomheid, kixi sta, die hij voor den mensch het ééne noodige acht
eenerzijds, en de áa.h6Ti , het atheïsme, en de &-tótlatµovía, het
bijgeloof anderzijds, die hij beide voor onzedelijk en uiterst
verderfelijk houdt. Atheïsme is volgens zijn opvatting óf de
ontkenning van 't bestaan van Goden Of van hun invloed op
menschelijke lotgevallen. Het Epicurisme valt dus onder die
rubriek, en wordt door hem op voortreffelijke wijze bestreden.
De vroomheid bestaat in 't geloof aan de Goddelijke voorzienigheid, die alles in 's menschen leven tot zijn bestwil
beschikt. Wat er verkeerd in den mensch is, zijn slechte
neigingen en zijn dwalingen, mag dus in geen geval aan de
Godheid worden toegeschreven. Men zou verwachten, dat
PLUTARCHUS de booze wereldziel hiervoor aansprakelijk zou
stellen, maar hij kent den mensch een vrijen wil toe, waardoor deze eigenmachtig ingrijpt in den loop der gebeurtenissen. Daarom vooral bestrijdt hij de Stoa even nadrukkelijk
als het Epicurisme. Volgens haar leer handelt de mensch
zooals hij wil, maar hoe hij willen zal is door de gegeven
omstandigheden volkomen bepaald. Dan moet dus de oorzaak
van alle verschijnselen ten slotte te zoeken zijn in de aanvan-
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kelijk voorhanden wezens en hun aard, d. i. in de Godheid,
en de aansprakelijkheid van den mensch voor zijn daden
valt weg.
PLUTARCHUS heeft niet uitgelegd, wat er van het wereldbestuur overblijft, als ieder mensch elk oogenblik ingrijpen
kan in den loop der gebeurtenissen. Evenmin, hoe de aansprakelijkheid van de mensch voor zijn daden te redden is
bij de leer van den vrijen wil. Volgens het determinisme is
een daad het onvermijdelijk produkt van zekere omstandigheden en een bepaald karakter, en de straf de behandelingswijze, bij de wet voor zulke karakters voorgeschreven ; maar
bij de leer van den vrijen wil kan datzelfde karakter in dezelfde
omstandigheden ook wel anders handelen. Er is bij die theorie
eigenlijk geen object, waaraan men de schuld toeschrijven kan.
De uiterlijke omstandigheden alleen zijn niet voldoende ter
verklaring van de daad, (ook trouwens volgens de deterministen niet), want honderden bezweken niet. De uiterlijke
omstandigheden in verbinding met het karakter van den dader
ook niet, want dezelfde mensch kon ook anders gehandeld
hebben. Derhalve ligt de eigenlijke schuld volgens die theorie
in nog iets anders, in een derde, den zoogenaamden vrijen
wil, maar die blijkbaar niet tot den gegeven innerlijken toestand, het karakter, behoort.
Nog veel schadelijker dan atheïsme is volgens PLUTARCHUS
bijgeloof. Hij beschrijft het als den toestand van den man,
die altijd vreest de goden te beleedigen door het verzuimen
van de een of andere ceremonie, en die altijd op den uitkijk
is naar teekenen, waaruit hun bedoeling blijkt. Dit is een toestand van angst en gejaagdheid, die onvermijdelijk tot den
wensch leidt, dat er maar geen goden waren. Het laat zich
niet ontkennen, dat die definitie van bijgeloof alles behalve
scherp is ; PLUTARCHUS zelf hecht veel aan voorteekenen,
voorspellende droomen en dergelijke, zoodat hij dus het letten op dergelijke teekenen niet afgekeurd kan hebben. Het
moet alleen de angst en vrees geweest zijn, die hem verderfelijk scheen. Maar dan ligt &i t uc,uoriu ook alleen in die angst
en vrees, en zou de definitie moeten luiden : Bijgeloof is de
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meening, dat het goddelijke ooit iets nadeeligs voor den
mensch zou kunnen bewerken.
PLUTARCHUS ' welgemeende waarschuwingen tegen het bijgeloof hebben dan ook niet gebaat, daar de daemonologie, die
hij en gelijktijdige Platonisten leeren, van zelf tot bijgeloovige
praktijken leidt. Bij APULEIUS van Madaura (circa 130 n.
Chr. geboren) vinden wij bijv. een uitvoerig geschrift : de
Magia, waarin hij zichzelf vrij pleit van de beschuldiging
een toovenaar te zijn, en een boekje over het Socratische
daemonium, dat volgens hem geen daemon kan geweest zijn,
maar een god was. In dit boekje weet hij zooveel van de
daemonen te vertellen, dat men hem voor een magiër
zou houden. De goden, zegt hij, (dat zijn de sterren en
het bekende twaalftal Zeus, Hera enz.), leven uitsluitend in
de hoogere deelen van 't Heelal. Zij verschijnen niet onder
de menschen, zij bemoeien zich niet met de menschelijke
zaken, — „nullus deus rebus humanis intervenit". Maar
tot wie zullen wij dan, vraagt hij, de gebeden en geloften
richten ? Tot die goddelijke middelaars, de daemonen, waarvan PLATO in 't Symposion spreekt. Deze geven ons de voorzeggende droomen, besturen de vogelvlucht en de andere
omineuse verschijnselen : bliksemstralen enz. Zij brengen wederkeerig onze gebeden en geloften aan de goden over.
Dat er zulke wezens zijn, blijkt ook uit de volgende beschouwing. Ook de lucht moet haar bewoners hebben ; de vogels
zijn eigenlijk geen luchtdieren, zij vliegen niet hoog en nemen
hun voedsel van de aarde. De ware luchtwezens zijn de daemonen. Hun lichaam is niet aetherisch als dat der Goden, noch
zwaar als dat der menschen, maar tusschen beide, zooals de
wolken zijn.
Niet slechts plaatselijk, en door 't materiaal, waaruit zij gevormd zijn, staan zij tusschen ons en de goden, maar ook
door hun eigenschappen. Zij zijn : genere animalia, ingenio
rationabilia, anima passiva als de mensch, tempore aeterna
als de goden ; corpore aërea, dat is hun specifieke eigenschap.
Er zijn velerlei daemonen : de Lares, de Larvae (spoken), de
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Manes, de Somnus, de Amor enz., en men moet vooral de
booze van de goede onderscheiden. Wat er onstichtelijks van
de goden verhaald wordt, is door daemonen, die hun naam
voeren, verricht. SOCRATES nu had een goeden daemon en
was daarom Cvaui ,iiw y . Zoo heeft ieder den zijne, maar niet
ieder leert hem kennen. Daarop volgt een dringende vermaning, om toch bij elke daad en elke gedachte de aanwezigheid van dien daemon te bedenken.
De beschouwingen van APULEIUS geven een trouw beeld
van de bijgeloovige stemming der toenmalige Platonisten. En
niet alleen van de Platonisten, maar ook van de Pythagoreërs en de Stoïcijnen. Zoo verhaalt dan ook LUCIANUS, dat
ALEXANDER van Abonutichus, de valsche profeet, het met die
scholen .best kon vinden, en alleen de Epicuristen hem hinderlijk waren. CELSUS bijv., de bestrijder van het Christendom,
wiens 2,6yo 5, eali , X1 5 (circa 180) wij door ORIGENES : contra
Celsurn kennen, is even bijgeloovig als APULEIUS. De materie,
waaruit ook deze Platonist de wereld door de godheid gevormd
laat worden, was vol booze daemonen, en de invloed der goden
op de wereld is daarom beperkt. Die invloed wordt geoefend
door middel van lagere goden en daemonen, die derhalve vereering verdienen, wat tegen de Christenen te bewijzen was.
Het allertreurigst vertoont zich de daemonologie in twee
richtingen, waartoe èn de Platonisten èn de Christenen ieder
hun contingent geleverd hebben : het gnosticisme en het Manichaeïsme.
Gewoonlijk worden deze richtingen in de historie der
Grieksche wijsbegeerte geheel voorbijgegaan, omdat haar aanhangers zich Christenen noemden. Inderdaad is dan ook bij
hen de overgang van wijsbegeerte tot godsdienst volkomen,
maar om den samenhang van die zoogenaamde Christelijke
secten met de Grieksche wijsbegeerte mogen zij niet geheel
onvermeld blijven.
Volgens deze secten is de heerschappij der booze daemonen
over de wereld geheel overheerschend. CERINTHUS, die omstreeks 120 in Klein-Azië, en MARCION van Pontus, die in
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160 te Rome leefde, houden den Demiurgus van PLATO en
den Joodschen Jehovah voor een daemon, nog wei niet een
van de allerlaagste, maar toch van lagere orde, en wel te
onderscheiden van de eigenlijke Godheid. Aan deze opvatting
sluiten zich alle gnostici en Manichaeërs (de naam afgeleid
van MANI, een Pers, 215--286) aan, ofschoon zij zich niet
alle van even sterke uitdrukkingen bedienen om het onverstand en de verkeerdheid te kenschetsen van het wezen, dat
de wereld heeft voortgebracht. Bij hun volstrekt pessimisme
wijzen de gnostici en Manichaeërs echter een weg tot verlossing uit de ellende der wereld. Christus is door de hoogste
Godheid op aarde gezonden om het werk van Jehovah of
den Demiurgus te niet te doen. De vrij menigvuldige plaatsen uit de Bergrede en andere deelen der Evangeliën, waarin
ascese en wereldverachting, bepaaldelijk het coelibaat, aangeprezen worden, dienen tot bewijs, dat de gnostieke opvatting
het ware Christendom is.
De orthodoxe Christelijke schrijvers der 2 e, 3 e en 4e eeuw
hebben een heftigen strijd te voeren gehad met deze richting;
vooral AUGUSTINUS, zelf in zijn jeugd aanhanger der Manichaeïstische leer. De gronden van den strijd zijn duidelijk
genoeg. Aan den eenen kant moet ieder toegeven, dat een
consequent-pessimistische richting wel enkele aanhangers kan
winnen, maar geen toekomst heeft ; haar aanhangers trekken
zich uit de wereld terug ; zij zien in de voortplanting van het
menschelijk geslacht juist de grootste van alle verkeerdheden.
Maar aan den anderen kant ligt er in het Christendom zelf
een duidelijk element van wereldverachting en ascese, dat
dan ook in denzelfden tijd tot het ontstaan van het monnikenleven aanleiding gaf. Zoo was dus deze strijd in de Christelijke kerk minder een vraag van beginsel, dan wel van toepassing. Tot hoeverre moet de onthouding gedreven worden,
en hoe laat zich de verdorvenheid der wereld, die ascese noodig
maakt, verklaren ? Het Paradijsverhaal met zijn voorstelling
van de eerste menschen als door een boozen geest verleid
en daarna door Jehovah vervloekt was natuurlijk een hoofdwapen voor de gnostische wereldbeschouwing.
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Aan hun eigenaardige ethiek verbinden de gnostici de
meest phantastische metaphysica, die ooit geschreven werd.
Allerlei afgetrokken begrippen worden gepersonifieerd en als
goddelijke wezens gedacht, die, in zekere volgorde uit de godheid geëmaneerd, een hoogere wereld vormen, waaruit ten
slotte de lagere orde der dingen, de zichtbare wereld, zal
voortgekomen zijn.
Tot de Platoniseerende eclectici rekent men ook den beroemden geneesheer GALENUS (13o-2w), ontdekker van de
functiën der hersenen, bij wien echter de bijgeloovigheid zijner
geestverwanten minder op den voorgrond treedt. Ook NUMENIUS uit Apamea (2 e helft der 2 e eeuw) valt nog te vermelden ; de minachting voor het natuurlijke zien wij bij hem een
grooten stap doen. De godheid is volgens hem te volmaakt
om iets met de wereld te doen te hebben ; deze is voortgebracht door een tweede godheid, die alleen god is in zooverre
zij met de eerste in verband staat, maar minder god is,
in zooverre zij op de materie werkt. Ja, een derden god nam
NUMENIUS aan volgens PROCULUS ' commentaar op den
Tirnaeus; en hij wees deze drie als grootvader, zoon en
kleinzoon aan ; die derde god is de Kosmos, zoodat de maker
(de Demiurg) de tweede god is, en zijn maaksel de derde.
Platonisch, maar te veel als dogma, te weinig als dichterlijke
symboliseering opgevat, is, wat wij bij EUSEBIUS (Praepar.
Evang.) van NUMENIUS lezen : „Hij (de Demiurg) sticht de
harmonie der wereld, zich bedienend van de ideeën als stuurroer, maar ziet daarbij op naar den hoogen god."
Dit wantrouwen tegen den z6 aos 6 c rog, volgens PLATO het
schoonste der geworden dingen, volgens de oudste Helleensche opvatting het eenige, wat bestaat, en aller vereering
waardig, is bij NUMENIus een teeken van zijn anti-Helleensch
karakter. Daarmede stemt overeen, dat volgens hem alle wijsheid uit het Oosten komt. De Grieken hebben niets goeds
gedaan, dan waar zij Oostersche voorbeelden, bepaaldelijk
MOZES navolgden. „wat is PLATO " , zeide hij, „dan een MOZES,
die Grieksch spreekt ?"

HOOFDSTUK VIII.

Het neo-Platonisme.

^ 50. PLOTINUS.

Er bestaat een overlevering, dat AMMONIUS SACCAS de
eigenlijke stichter der neo-Platonische wijsbegeerte is, een
man, die, uit Christenouders geboren, weer terugkwam tot
het heidendom en te Alexandrië een school opende, waar
hij de grondslagen legde der neo-Platonische philosophie.
PLOTINUS, die bevrediging gezocht had bij de toenmalige
beroemdheden te Alexandrië, maar teleurgesteld van hun
voordrachten terugkeerde, werd door een vriend bij AMMoNIUS gebracht en vond daar, wat hij begeerde.
Deze PLOTINUS en zijn medeleerlingen ERENNIUS en ORIGENES spraken af niets bekend te maken van AMMONIUS'
leerstukken. ERENNIUS echter verbrak het eerst de gegeven
belofte ; ORIGENES volgde ; het langst hield PLOTINUS zijn
woord. Dit wordt medegedeeld door PORPHYRIUS, wien
PLOTINUS waardig keurde zijn geschriften na te zien en te verbeteren. „Want," zegt PORPHYRIUS, „hij kon er niet toe komen
het eenmaal geschrevene tweemaal te corrigeeren, ja zelfs
éénmaal te herlezen, daar zijn gezicht zwak was : hij nu
schreef slordig, zonder de syllaben duidelijk te scheiden of
zich om orthographie te bekommeren ; alleen met de gedachte
hield hij zich bezig,"
Dat echter AMMONIUS de stichter dezer richting zou geweest zijn, terwijl door de anderen slechts diens leerstukken
zouden zijn verkondigd, laat zich sterk betwijfelen. Er zijn
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belangrijke verschilpunten op te merken tusschen PLOTINUS
en andere leerlingen van AMMONIUS, zooals LONGINUS en
ORIGENES.
PLOTINUS is zeker de man, die systematisch heeft uiteengezet wat men de neo-Platonische wijsbegeerte noemt, maar
wat volgens den stichter niets anders was dan de leer van
PLATO. Die wijsbegeerte is neergelegd in een bundel opstellen, de Enneaden, verzameld en bewerkt door PLOTINUS'
leerling en biograaf PORPHYRIUS.
Het beeld, dat PLOTINUS van PLATO geeft, is eenzijdig.
Het meeste licht laat hij vallen op PLATO ' S anti-materialisme.
Zijn weerlegging van de materialistische leer vinden wij in
het tweede boek der Enneaden. De kiem der argumenten,
die daarin voorkomen, is misschien reeds bij PLATO en
ARISTOTELES te vinden. Maar het is eerst de samenvatting
van PLOTINUS geweest, die aan hun inzichten algemeenen
ingang heeft verschaft, zoodat aan vele volgende geslachten
het materialisme als een groote ongerijmdheid voorkwam.
Evenals het materialisme verkondigt het neo-Platonismc
een monistische leer, maar toch zijn beide stelsels in hun
grondbeginsel tegengesteld. Meent het materialisme in de
stof het waarlijk zijnde te moeten zoeken, het neo-Platonisme
gaat uit van de stelling : „Alle zijn is God".
Die Godheid nu is volgens PLOTINUS een wezen zonder
eigenschappen. Want op Platonische wijze kent PLOTINUS
aan elk begrip naar zijn algemeenheid hooger metaphysische
waarde toe ; het hoogste en algemeenste begrip moet hij
dus met de Godheid vereenzelvigen. In overeenstemming
met de logische wet, dat elk begrip armer wordt aan inhoud,
naarmate het aan omvang wint (meer algemeen wordt), wordt
dus de Godheid bij PLOTINUS volkomen eigenschapsloos.
Alleen is zij 7r000rJ 6vvauc,,., de bron van werking. Om die
werking te verduidelijken gebruikt PLOTINUS het volgende
beeld. Het licht wijzigt zich niet als het uitstraalt, maar
het verlicht de duisternis, waarin zijn stralen vallen ; wel
echter neemt het af aan sterkte, naarmate het zich verwijdert
van zijn bron. Zoo is ook zQ 7rO6Vrov, de bron van alle zijn,
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steeds gelijk blijvend, ofschoon langzamerhand verzwakkend,
als het in het niet-zijn komt.
Dit is de zoogenaamde emanatieleer. De Geest is de eerste
spheer na God ; dan de Ziel. Tegenover den Geest is deze het
opnemende, tegenover de materie het werkende beginsel ; als
werkende echter wordt zij Natuur.
Het niet-zijnde is het absolute niets, de ruimte ; het is &rotos,
zonder eigenschappen, in geheel omgekeerden zin als het
Trochzov, het is arimscs, negatie. Het werkt dan ook de goddelijke invloeiing niet tegen, zooals het 6g6stovov in PLATO'S
Tirnaeus, maar in dit niet-zijnde heeft het invloeiende
het meest aan intensiteit verloren ; in zooverre is het het

slechte.
Schoonheid bestaat daar, waar de geestelijke invloeiing het
meest uitstraalt. Dit is klaarblijkelijk een uitwerken van het
schoonheidsbegrip uit PLATO ' S Symposion. Vroeger had steeds
schoon voor een synoniem, een nuance gegolden van goed.
Hierin, als in zooveel andere denkbeelden, vinden wij bij
PLOTINUS een uitwerking en op de spitsdrijving van echtPlatonische gedachten, voornamelijk uit PLATO ' S laatste periode,
en wel tot een werkelijk systeem verwerkt.
De polemiek van PLOTINUS is overtuigender dan wat hij
poneert. Vooral geldt dit voor zijn bestrijding van het materialisme. Algemeen, zoo redeneert PLOTINUS, onderscheidt men
in den mensch lichaam en ziel, en erkent, dat de ziel de
mensch zelf is. Maar velen meenen, dat die ziel evenals het
lichaam stoffelijk is (uitgebreid en ondoordringbaar) en noemen
Hoe kan echter, als de stof zelve
haar : vurige adem (7 r.
niet leeft, een aggregaat van stofdeelen leven bezitten ? Ja,
zegt men, het is de samenstelling der stofdeelen in bepaalden
vorm, die het leven voortbrengt. Maar die samenstelling in
bepaalden vorm kan alleen door iets onstoffelijks zijn voortgebracht.
Dit argument is niet afdoende, daar de Stoa, in tegenstelling met DEMOCRITUS en EPICURUS, de stof niet voor inert
maar voor spontaan veranderlijk houdt. De stof is dus bij
haar van nature levend (hylozoïsme) en het leven ervan eischt
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geen bijzondere verklaring. Maar deze redeneering is voor
PLOTINUS slechts een aanloop. Hij heeft meer argumenten.
Hoe kan men het TW,uu een stof noemen ? Elke stof veroorzaakt overal dezelfde werking ; zij is warm makend, zwaar
makend enz., naar haar bijzonderen aard. Maar de levenskracht
in den mensch verteert de spijzen in de maag, scheidt gal af
in de lever, haalt adem in de longen ; kortom, zij verricht
dozijnen van functies. Dit argument is wel van waarde tegenover de Stoa.
Een derde argument, later door velen overgenomen, ontleent PLOTINUS aan de éénheid van het bewustzijn. Het
waarnemende in ons moet een eenheid zijn. Een voorwerp
toch, b.v. een aangezicht, wordt alleen waargenomen, als
één wezen èn oogen, èn neus, èn mond enz. waarneemt.
Ziet de één de oogen, de ander den neus, enz., dan ziet
niemand het aangezicht. Hoe nu dat ééne waarnemende wezen
te denken ? Uit deelen samengesteld als een lichaam ? Dan
moet elk deel óf de geheele waarneming doen óf een deel
der waarneming. In 't eerste geval zouden wij niet één waarneming van een aangezicht hebben, maar oneindig vele. In
't andere geval wordt het geheel van 't aangezicht niet waargenomen. Ja, zeggen de tegenstanders, dat geheel wordt
waargenomen door het geheel der deelen van het waarnemende
orgaan. Maar dat geheel is toch eenvoudig de vereeniging,
de samenstelling der deelen, d. w. z. zekere betrekking, waarin
de deelen ondersteld worden tot elkander te staan. Hoe kan
nu een betrekking gedacht worden waar te nemen ? Een betrekking is alleen denkbaar aan zelfstandigheden, en die zelfstandigheden zouden hier de vele deelen zijn.
In de vierde plaats moet de ziel geacht worden in haar geheel voorhanden te zijn in elk gevoelig deel van het lichaam.
Want de geheele ziel lijdt pijn door een wond aan den voet,
aan het oor, of waar ook. Nu kan een lichaam wel met zijn
verschillende deelen de deelen eener ruimte vullen, maar niet
in zijn geheel in elk deel der ruimte tegenwoordig zijn. Dit
argument is onberispelijk, maar sluit de mogelijkheid niet uit,
dat de ziel een hoedanigheid van het lichaam is. De witheid
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van een stuk krijt is in haar geheel in elk der deelen aanwezig.
Het vijfde argument wijst op de ongerijmdheid van de
Stoïcijnsche en Epicuristische leer der zinnelijke waarneming
door indrukken, n.l. letterlijk opgevat, als indruksels. Indrukken in een vloeistof zijn niet blijvend, in een vast lichaam
niet te maken zonder uitwissching der vroegere. De eigenaardigheden van waarneming en herinnering pleiten tegen de leer
der indrukken, 't zij op een vloeibare, 't zij op een vaste
massa. Dit argument is voldoende tegen een valsche theorie,
doet dus naar een betere verlangen, die PLOTINUS echter
niet geeft.
Ten slotte wijst hij op het groote verschil tusschen psychische toestanden en lichamen. Wat onder algemeene begrippen gedacht wordt, is niet lichamelijk, b.v. de cirkel volgens
de wiskundige definitie, het mathematische punt, de rechtvaardigheid. Waren de gedachten slechts zekere samenstellingen van stofdeelen, dan zou geen absolute cirkel, geen
punt, geen rechtvaardigheid denkbaar zijn.
PLOTINUS voegt bij deze argumenten nog andere, o. a.
ontleend aan het feit der persoonlijke identiteit. Men hechtte
daaraan vroeger groote waarde, m.i. ten onrechte, en ik zal
er dus niet bij stilstaan.
De ziel, die dus geen stof, ook geen hoedanigheid der stof
is, behoort tot de bovenzinnelijke wereld. Zij is verwant met
PLATO's x6 iog vo ij icág, die samengesteld is uit de niet opstaande,
niet vergaande, onvoorwaardelijke naturen of wezens der dingen.
Bij de tegenstelling tusschen lichaam en ziel speelt dus die
tusschen veelheid en eenheid een groote rol. Bij nader onderzoek blijkt echter, dat, al moge de ziel een eenheid verleenend
beginsel zijn, dat b.v. de stofdeelen van een levend lichaam
tot een individu maakt, er reden is in de ziel vele toestanden te onderscheiden van de eenheid, die ze alle tot zielstoestanden maakt. Die éénheid van de ziel noemt PLOTINUS,
ARISTOTELES volgend, voeg, ook wel 1-6 toytxóv µt'QOs. De
voos is volgens ARISTOTELES dat alleen den mensch, niet
den dieren eigen vermogen, waardoor wij het algemeene wezen,
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dat de individu's eener klasse gemeen hebben, kennen, en
waardoor wij tevens het vermogen tot spreken, de vatbaarheid voor nadenken en overleggen, en voor het beheerschen
onzer gemoedsbewegingen hebben. PLOTINUS stelt het tegenover de zinnelijke waarneming, ccíaavicg. Het vijfde der opstellen, waaruit de Enneaden bestaan, handelt over deze tegenstelling, maar het is haast niet te begrijpen, als men niet uit
ARISTOTELES weet, wat bedoeld wordt.
Deze anthropologische begrippen worden nu op den Kosmos toegepast. Zooals 't menschelijk lichaam maar een fragment is ván de lichamelijke wereld, zoo is 's menschen ziel
maar een uiting van de wereldziel. Uiting, geen deel, want
de wereldziel is geheel en ongedeeld in ieder, evenals de
natuur van den mensch ongedeeld is in alle individuen. Zoo
dan is ook 's menschen rede een openbaring of uiting, geen
deel der wereldrede, voUy, die geheel en ongedeeld in de ziel
van ieder woont. Die wereldrede is PLATO ' S xóó,uo, vo'z-ó. De
Ideeën wonen daarin naast elkander, maar niet op de wijze
van de deelen van een lichaam, want de eene vovy is met
al de vo V id identisch. De Ideeën bestaan naast elkander, als
b.v. de stellingen der wiskunde, die samen de wiskunde
uitmaken.
In de wereldorde, op zich zelf beschouwd, vallen dus het
denkende en het gedachte samen, en is dus onwaarheid onmogelijk.
De mensch bereikt ware denkbeelden, als hij de gedachten der algemeene rede denkt ; omdat die rede in ons allen
één en dezelfde is, kunnen wij elkander begrijpen en overtuigen.
In den mensch nu is de vovi; het beste en het hoogste ; in
het Heelal niet. Boven de wereldziel en de wereldrede verheft zich het Eene, zc gv, de Godheid. Ook de voeg is nog in
zekeren zin een tweeheid n.l. voovv en vooil vov, het denkende
en het gedachte, wel samenvallend, maar toch door het denken te onderscheiden.
Aannemende dan, dat het ééne den voorrang heeft boven
het vele, en het ondeelbare boven het deelbare, komt PLO-
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den voos.
Zoo zijn er dus drie gradaties in de bovenzinnelijke wereld :
ró Fv, de voos, de vx ij , en in de zinnelijke wereld twee: de
€4aroc en de materie, waaruit de lichamen gevormd zijn.
Tó Fv is onkenbaar, want bij alles, wat gekend wordt, doet
zich de tegenstelling voor van het gekende en het kennende.
Men kan het alleen beschrijven door ontkenningen ; het is niet
denkend, maar nog veel minder niet-denkend. Het is niet goed,
maar ook niet niet-goed. Het denken leidt tot gemeenschap
met den vovy, en deze gemeenschap bereidt voor tot de ixóiawcg,
waarin men het Eene niet kent, maar gevoelt, omdat men
daarmede vereenigd wordt. „Niemand zou het wagen, als hij
het Eene aanschouwd heeft, te zeggen, hoe dit geschiedde"
(Enneaden VI, 8, 19). Elders wordt de in extase verkeerende
„dronken van nectar" genoemd, of hij is „weggerukt en vol
van God, door God vastgehouden, door Phoebus gevat of
door een Muze ; dan beweegt zich de ziel niet, zij leeft niet,
maar is boven het leven ; de rede denkt niet, zij denkt zelfs
niet dit, dat zij niet denkt."
De wijze van ontstaan der andere zaken uit het Eene kan
natuurlijk alleen door beeldspraak geschetst worden. Het beeld,
dat PLOTINUS gewoonlijk gebruikt, is dat van het „rondom
lichten", ( der zon. Bij stoffelijke zaken verliest de
gever, wat hij mededeelt : warmte, door een warm lichaam,
geld, door een weldoener afgestaan, wordt minder ; bij geestelijke gaven is dit anders ; de leeraar, die zijn wetenschap
meedeelt, de menschenvriend, die liefde bewijst, verliezen zelf
hun wijsheid, hun liefde niet. Zoo ook verliest volgens PLOTINUS ' onjuiste physica de zon, die haar licht uitstraalt, dat
licht niet.
Het Eene straalt nu naar alle zijden bestaan uit, evenals de
zon licht. Het brengt aldus een afbeelding voort van zich zelf
n.l., den voos, die zich tot zijn oorsprong wendt en dezen tracht
te aanschouwen.
Deze voos straalt nu weer als een beeld van zich zelf de
ziel uit, die zich ook tot haar oorsprong wendt en in zooSPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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doen op hun beurt de materie door straling ontstaan. Hier
is het licht, van zijn oorsprong af telkens verzwakkend, niet
meer van volslagen duisternis te onderscheiden, maar die
betrekkelijke duisternis ontleent haar oorsprong uitsluitend
aan het licht.
Volgens PLOTINUS is natuurlijk de mensch naar zijn oorsprong een bovenzinnelijk wezen ; hij behoort zich te wenden
tot den vou5 en af te wenden van het lichaam l ). Verachting
van het lichamelijke in de waarneembare wereld is echter
geheel verkeerd, want in al het waarneembare openbaart zich
de invloed der Ideeën ; het schoonheidsgevoel is de blijde
verrassing der ziel, die het haar verwante element ontmoet
in schoone kleuren, geluiden, vormen enz. Vandaar komt men
tot de waardeering van hetzelfde element in schoone karakters, daden, instellingen enz., en langs dien weg kan men
komen tot de vereering van het waarlijk schoone in de Ideeën-wereld en haar bron, het Eene.
ene. Dit betoog over 't aardsche schoon, zich aansluitend bij PLATO ' S beschouwingen in
het Symposion, richt zich tegen de gnostieken. De gnostische
wereldverachting sluit volgens PLOTINUS den weg tot verbetering.
De leer van PLOTINUS, van wier synthetisch gedeelte slechts
een kort uittreksel werd gegeven, is historisch in zekeren zin
belangrijker dan elke andere. Zij is de philosophic, die zich
te vergeefs verzette tegen het veldwinnend Christendom,
maar die bij haar ondergang sommige harer hoofdgedachten
door de Christelijke schrijvers heeft doen aannemen. Bij
AUGUSTINUS is een Christelijke wijsbegeerte te vinden, door
den invloed van het neo-Platonisme sterk verschillend van
1 ) „PLoTiNus", zegt zijn biograaf PORPJ-IYRJUS, „scheen zich te schamen, dat
hij in een lichaam leefde, en naar die opvatting kon hij het niet over zich
verkrijgen te spreken over zijn geslacht, zijn ouders, zijn vaderland. Hij gaf zijn
toestemming niet, dat een schilder of beeldhouwer zijn beeltenis vervaardigde,
en zeide zelfs tot AMELItis, toen deze hem verzocht toe te laten, dat zijn beeltenis gemaakt werd : „Is het niet voldoende het uiterlijk te dragen, dat de natuur
om ons gelegd heeft ; moet men dan er nog in berusten een beeld van een beeld
voor langeren tijd achter te laten, alsof het eenige belangstelling waard was í'""
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die der oudere kerkvaders. De Middeleeuwsche mystiek bij
Arabieren, Israëlieten en Christenen berust grootendeels op
gedachten van PLOTINUS en men vindt dezelfde gedachten
in hoofdzaken terug bij SPINOZA en HEGEL.
Wat er paradox klinkt in PLOTINUS ' leer, heeft dien schijn
gewoonlijk, omdat w ij onwillekeurig de wiskundige axioma's,
die voor het stoffelijk bestaan gelden, op het bovenzinnelijke
toepassen, en vergeten, dat PLOTINUS die toepassing ongeoorloofd acht. Een éénheid, die, zonder een tweeheid te worden,
de Ideeënwereld uit zich zelve voortbrengt, is wiskundig beschouwd een ongerijmdheid. Een éénheid, die bij dit proces
niet vermindert, is in strijd met het axioma a—b < a. Een
ziel, in alle menschen geheel en onverdeeld aanwezig, schijnt
een ongerijmdheid, omdat b.v. i cM 3. lucht niet op die wijze
in millioenen plaatsen kan zijn.
Het zou zeker beter geweest zijn, als PLOTINUS niet alleen
ontkend had, dat de wiskundige axioma's in 't bovenzinnelijke gelden, maar ook geleerd had, welke axioma's daar
dan wel gelden. Men kan er zeker van zijn, dat hij daarnaar dikwijls en met inspanning gezocht heeft, maar gevonden
heeft hij ze niet.
Daardoor schijnt in de spheer van het bovenzinnelijke alles
mogelijk te zijn, en zet PLOTINUS de deur open voor de
grootste willekeur. Wat men maar goedvindt, kan in het
neo-Platonisch stelsel gerechtvaardigd worden.

51. DE LATERE NEO-PLATONICI.
De neo-Platonici zijn, evenals alle philosophen van deze
laatste periode der Grieksche wijsbegeerte, zeer godsdienstig.
De oude mythen zijn in hun oog zeer respectabel ; zij bevatten
diepe wijsheid, die alleen maar verborgen is, omdat begrippen,
die logisch in nauw verband staan, worden voorgesteld als
personen of gebeurtenissen, die in tijdsorde op elkander volgen.
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Uranus is i6iv; Kronos is de voi , deze verslindt zijn kinderen, d.w.z. de Ideeen komen voor in den voi) . Zeus ontsnapt aan dat lot ; d.w.z. de wereldziel scheidt zich af van
den vov5, als het beeld, dat hij uitgestraald heeft.
Een hoofdmiddel om alles, ook het ongelooflijkste, philosophisch te verklaren is de r, tyn-tiCi9' w van alle zielen, alle
uitingen van één wereldziel, alle strikt genomen één en
dezelfde. Die „sympathie" verklaart b.v. de heilzame werking
van het gebed door zijn sympathetischen invloed op de zielen
der hoogere wezens ; zij verklaart ook de goede en slechte
werkingen der magie : het heftig begcercn van zekere gebeurtenissen brengt sympathetisch het ontstaan dier gebeurtenissen voort ; de liefde is direct heilzaam voor den geliefde
door sympathie ; de haat is schadelijk voor den gehate ;
liefde en haat zijn dus van magischen invloed.
Dit zoeken van diepe wijsheid in de mythologie en dit
geloof aan sympathetische werking in 't algemeen, tooverij in
het bijzonder, is echter in de dagen van PLOTINUS algemeen.
Niet dat hij het deelt, kenmerkt hem, maar dat hij er een
rationeele verklaring voor tracht te vinden.
Karakteristiek is, hetgeen PORPHYRIUS in zijn levensbeschrijving van PLOTINUS vertelt omtrent den magischen invloed :
„Onder hen, die zich voor wijsgeeren uitgaven, was een
zekere OLVMPIUS van Alexandrië, korten tijd leerling van
AMMoNIUS, die hem (PLOTINUS) haatte, omdat hij zelf de
eerste wilde zijn. Daarom viel hij dezen aan en trachtte
met magie hem te betooveren. Maar toen hij bespeurde, dat
de poging zich tegen hem zelf keerde, zeide hij tot zijn
vrienden, dat de kracht van PLOTINUS ' ziel groot was, zoodat hij de tegen hem gerichte aanvallen vermocht af te
wenden en over te brengen op hen, die hem wilden schaden.
PLOTINUS greep toen OLI MPIUS aan, zeggende, dat zijn
lichaam moest samengetrokken worden als een geldbuidel,
en de ledematen zouden samengedrukt worden, Toen nu
OLVMPIUS ondervond, dat hij zelf eerder iets zou ondergaan, dan PLOTINUS iets aandoen, hield hij er mede op."
Bij de latere neo-Platonici wordt de allegorische uitlegging
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door hen gewoonlijk tlzei rgie genaamd om aan te duiden,
dat niet de toovenaar, maar de een of andere, door hen aangeroepen godheid de werkende macht is. Deze magie is volgens PORPHYRIUS niet de hoogste levenswijsheid, maar hij
acht haar een noodzakelijk kwaad wegens de macht der
booze daemonen.
Het doel der philosophic is bij PORPHYRIUS redding der
ziel, die hij echter niet zoozeer verkrijgbaar acht door inwijding in de mysteriën en door ascese (schoon hij beide aanbeveelt), als door studie en nadenken. Hij was zelf een man
van studie en schreef onder vele andere werken een Isagoge
in ARISTOTELES ' Organon ; ook schreef hij een geschrift tegen
de Christenen. Maar in de school van zijn leerling JAMBLICHUS
(gest. 33o), waartoe ook keizer JULIANUS DE AFVALLIGE
behoorde, verliest de philosophic alle overeenkomst met
wetenschap.
De bovenzinnelijke wereld van PLOTINUS wordt in die
mate uitgebreid, dat alle goden en daemonen, Grieksche en
Oostersche, daarin een plaats kunnen vinden. Alleen de Joodsche en de Christelijke godheid worden daarin niet opgenomen ; Isis en Serapis en Mithra staan er naast Zeus en
Hera. De mythen van alle godsdiensten zullen, allegorisch
uitgelegd, een diepe wijsheid geven, die de ware philosophic
is, en dengeen, die haar bezit, tot een groot toovenaar maakt.
De „goddelijke" JAMBLICHUS verricht wonderen van dezelfde
soort als PYTHAGORAS.
Dit karakter van groote ingenomenheid met de oude godsdienstige denkbeelden en den ouden cultus behoudt de neoPlatonische school tot het einde toe. In de 5 de eeuw vinden
wij successievelijk als scholarchen te Athene PLUTARCHUS
van Athene, SYRIANUS, PROCULUS en DAMASCIUS. Allen waren
ijverige vereerders der oude goden. PROCULUS heeft zich in
alle mysteriën laten inwijden, viert de feesten ter eere van
alle goden, bidt driemaal daags tot de zon, zingt elke maand
bij nieuwe maan hymnen en gebeden aan de maan, is ook
zeer overvloedig in gebeden en hymnen aan de zielen der
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afgestorvenen. Het coelibaat en het vegetarisme worden door
die mannen aanbevolen en door hen zelf betracht. Met de
oude orakelspreuken (de a,óyca zalm k, grootendeels vrij
recente bedriegerijen) was PROCULUS zoo ingenomen, dat hij
placht te wenschen, dat alle boeken vernietigd waren behalve
deze en de Timaeus.
Toch vertoont het werk dezer laatste vertegenwoordigers
der neo-Platonische wijsbegeerte niet alleen deze eigenaardigheid der school van JAMBLICHUS. Op PLATO'S voetspoor
stelden zij groot belang in de wiskunde. Voor ons zijn zij
belangrijk door hun pogingen om de oude wijsgeerige geschriften uit te leggen. Zonder de commentaren van PROCULUS,
SYRIANUS, SIlIIPLICIUS en anderen, zou het voor de nieuwaren
zeer moeilijk geweest zijn PLATO en vooral ARISTOTELES
te begrijpen.
Tragi-comisch kan men noemen het einde der oude philosophie volgens een verhaal te vinden bij AGATHIAS, (De rebus
JUSTINIANI II 30). Toen keizer JUSTINIANUS de heidenen vervolgde en aan de leeraren der philosophic hun bezoldiging ontnam, besloot de crt ne der toen levende philosophen (z-b loTov
&o ov) haar geluk te gaan beproeven in het Oosten, bij de
Perzen. Want uit het Oosten, zoo had men in de laatste eeuwen
beweerd, was alle wijsheid en beschaving afkomstig. Deerlijk
echter werd de hoop van onze wijsgeeren teleurgesteld ; zij
vonden toestanden, nog ergerlijker dan in het Romeinsche
rijk. De koning pronkte wel met eenige kennis van wijsbegeerte, maar begreep het fijne van de zaak niet, zoodat zij
zeer spoedig naar huis verlangden. Met dat al was hun reis
niet zonder goed gevolg. Toen in dien tijd Romeinen en
Perzen een vredesverdrag sloten, werd bedongen, dat deze
mannen voortaan in hun eigen land veilig zouden mogen
leven zonder gedwongen te worden iets aan te nemen tegen
hun overtuiging of wijziging te brengen in hun oude leer.
Deze laatste Grieksche wijsgeeren, aldus geduld door voorspraak der barbaren, waren DAMASCIUS, SIMPLICIUS, EULALIUS,
PRISCIANUS, HERMIAS, DIOGENES en ISIDORUS.

DERDE BOEK.
De philosophie der Middeleeuwen en van
de Renaissance.

HOOFDSTUK I.
De bodem, waarop de scholastiek ontstond.
52. DE AARD VAN HET HISTORISCH CHRISTENDOM.

Het kenmerkend verschil tusschen oude en nieuwe wijsbegeerte
ligt in het verschillende uitgangspunt. De oudste Grieksche
philosophen waren, zooals wij zagen, opgevoed in de mythische wereldbeschouwing ; zij begonnen met eerst de verhalen
over de goden, daarna die over de wereld aan hun critiek
te onderwerpen, en kwamen er ten slotte toe voor de traditioneele godsdienstleer en wereldbeschouwing een andere in
de plaats te stellen.
Evenzoo deden de philosophen der Renaissance van wie de
nieuwere philosophie uitgaat. Het Christendom was in de Middeleeuwen evenzeer volksovertuiging geworden als de mythische wereldbeschouwing in de Oudheid, en de Middeleeuwsche
philosophen trachtten nu de theologie en de wereldbeschouwing van het Christendom tot een rationeel stelsel te maken ;
omdat zij die pogingen niet geslaagd achtten, stelden de
philosophen der Renaissance er hun theologie en hun wereldbeschouwing voor in de plaats.
Met dit Christendom, dat in zoo nauw verband staat met
de Middeleeuwsche en de nieuwere wijsbegeerte, wordt niet
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bedoeld de godsdienstige wereld- en levensbeschouwing van
JEZUS, over welker inhoud de gevoelens verdeeld zijn, noch
het oudste, het oorspronkelijke Christendom, dat ons niet met
voldoende zekerheid bekend is, en evenmin de nieuwere vormen ervan, die een onafzienbare verscheidenheid aanbieden.
Maar het is de eigenaardige levensbeschouwing, die in de
i e en 2 e eeuw onzer jaartelling aanhangers begon te vinden,
een richting, wier karakter wij volledig kennen door een
uitgebreide literatuur, waarin sommige hoofdtrekken duidelijk kenbaar zijn. Dc hoofdzaak daarvan wordt goed gekenmerkt door een formule van HEGEL, die zeker in haar
kortheid het verschil tusschen antieke en Christelijke opvatting niet uitput, maar toch wel wijst op een zeer belangrijk verschilpunt. Volgens die formule ontbreekt bij de
Christelijke levensbeschouwing die éénheid van den geest
met zichzelf en met de natuur, welke bij de antieken gevonden wordt.
In den bloeitijd toch der Helleensche beschaving voelt
zich de mensch met de natuur één in dien zin, dat hij
in de gansche stoffelijke wereld zijn natuurgenooten ziet :
in de rivieren, de bergen, de booroen, de zee. Hij is overal
„en pays de connaissance", zelfs in de Sahara door den wind.
De goden, bij de Oostersche volkeren monsterachtige wezens,
zoo weinig menschelijk als mogelijk is, zijn voor den Helleen
menschen als hijzelf, met een levensgeschiedenis, met aandoeningen, bedoelingen als een mensch. Kortom, de Hellenen zijn
echte naturalisten, en het supranaturalisme van PLATO doet zich
voor als een exotische plant. Minachting voor wat stoffelijk
of zinnelijk heet is ten eenenmale onbekend. Gymnastiek, het
opvoedingsmiddel voor het lichaam, wordt juist zoo hoog gewaardeerd als poëzie en muziek, de opvoedingsmiddelen voor
de ziel. Leelijkheid wordt haast als een moreele fout beschouwd.
TIIERSITES, de meest oproerige krijgsman voor Troje is tevens
de leelijkste man, die voor Ilion verschenen is. De leelijkheid van SOCRATES is in verband met zijn groote geestesgaven
een punt van voortdurende verwondering voor zijn omgeving.
„Een allerzonderlingst man", zegt ALCIBIADES, „met niemand
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leelijkheid verbindt.
Het Christendom daarentegen neemt aan, dat de natuurlijke mensch zondig is en radicaal verdorven. In hoe hooge
mate, moge een vers leeren van VONDEL, den dichter met
diep gevoel voor de schoonheid der waarneembare wereld,
maar die toch zich aldus uit over wat naar de Helleensche
opvatting het schoonste is in die wereld :
Wat is ons vleesch, dat toch in 't graf moet rotten,
Wat is het lijf, vermast van snoode pracht ?
Der wormen spijze, en voedsel voor de motten,
Een hindernis van 't geen God dierbaast acht.
Dat 's 't wezen, uit zijn aangezicht gesneden.
De hemelsche en in kleij gevangen ziel,
Die haeckt te spoên met wijde en wisse schreden
Naar 't zalig honck, waarop haar liefde viel.

Geheel daarmede in overeenstemming is LUTHER ' S uitspraak :
„Wij zijn alle met onze lichamen en al onze zaken den duivel onderworpen ; wij zijn gasten in een wereld, waarvan hij
zelf de vorst en de God is. Zoo is dan het brood, dat wij
eten, de dranken, die wij drinken, de kleederen, die wij gebruiken, ja, zelfs de lucht, en alles waarvan wij in het vleesch
leven, onder zijn bewind."
Had een Helleen als SOPHOCLES of PHIDIAS dat kunnen
hooren, hij zou diep verontwaardigd zijn geweest, en in zooveel minachting voor de stoffelijke wereld heiligschennis gezien hebben.
Hierbij is in 't oog te houden, dat HEGEL bij zijn tegenstelling het oog had op den bloeitijd der antieke, bepaaldelijk der Grieksche beschaving. Als een gevolg van PLATO'S
supranaturalisme had de verachting voor het lichaam en het
stoffelijke lang vóór het Christendom haar verschijning gemaakt in de antieke wereld. En bij de philosophen uit den
keizertijd is de minachting voor het lichaam en de stoffelijke
wereld niet geringer dan bij hun Christelijke tijdgenooten 1).
') Men vergelijke de uitspraak van

PLOTINUS

pag. 274.
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Wat bedoelt nu HEGEL met het tweede deel van zijn formule :
dat de éénheid van den geest met zichzelf bij de antieke beschaving aanwezig was ? Dit, dat de Helleen een groot bewonderaar is van de menschelijke natuur, en geen der aangeboren
neigingen in den mensch afkeurt, mits hun uiting blijve binnen zekere grenzen.
Als voorbeeld van die tevredenheid van den menschengeest met zich zelf kan de oudere Stoa gelden. De geheele
wereld is volgens haar ontstaan uit haar fijnste element,
Thw,uu (wind) of )6yog (rode) genoemd, om aan te duiden,
dat het het lichtste en dat het het denkende is. In den beginne bestond niets anders dan de godheid, d.w.z. de gansche
stofmassa in den fijnsten toestand. Bij de vorming der wereld
is de substantie der godheid ten deele overgegaan in grovere
vormen, maar geen enkel ding is geheel misdeeld van het
fijnste element ; elk bevat dus een deel der godheid. In den
mensch is het dat, wat men zijn rede noemt of zijn geest.
De Stoïcijn spreekt dus van de godheid als van zijn gelijke,
zijn vader of zijn ouderen broeder. De voortreffelijke mensch
bewijst juist evenveel dienst aan de godheid als deze aan
hem. „Wij zijn van Uw geslacht", zegt CLEANTHES in zijn
hymne aan Zeus. Het eenige wat hij vraagt is verheldering,
opdat : „wij, door U geëerd zijnde, U met eere terugbetalen
door ijverige nasporing van den eeuwigen Logos, de eeuwige
rede, door wier kracht gij het Heelal bestuurt."
Zoo hoog wordt de menschelijke natuur door den echten
Helleen geschat. Een ander sprekend voorbeeld geeft de
ethiek van ARISTOTELES, waarin hij zijn ideaal van den mensch
schetst. Het blijkt, dat de ideale mensch eenvoudig ARISTOTELES zelf is, of althans groote overeenkomst met hem
heeft. Maat houden in ontwijken van gevaren ; maat houden in aangenaamheid van conversatie ; maat houden in
het aan den dag leggen van ingenomenheid met zich zelf;
maat houden in zingenot, gelden als de hoogste menschelijke
deugden.
In den lateren tijd der Oudheid heeft deze hooge waardeering der menschelijke natuur plaats gemaakt voor een
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pessimistisch oordeel over den mensch en zijn leven. Men
kan de bewijzen daarvan reeds vinden bij de latere Stoïcijnen
zooals SENECA. De ethiek van PLOTINUS gaat in deze richting
verder. De natuurlijke mensch bedenkt de dingen des vleesches,
het minderwaardig voortbrengsel der ziel, zonder daarbij ooit
tevredenheid te vinden, 't zij hij nu het begeerde bereikt of
niet bereikt. Wat de natuurlijke mensch noodig heeft is zich
om te wenden tot zijn oorsprong, de Ideeenwereld en de
Godheid. Is die omwending of omkeering bij hem tot stand
gekomen, dan begrijpt hij, dat alle natuurlijke neigingen lokazen zijn tot het kwade. Die omwending, of bekeering, of
verlossing uit den natuurtoestand wordt nu door de menschen uit den Romeinschen keizertijd langs verschillende
wegen gezocht. Zeldzaam zullen zij geweest zijn, die zich
aansloten bij een wijsgeerig stelsel ; nog zeldzamer zij, die zelf
zulk een stelsel ontwierpen, zooals PLOTINUS. Maar in tal van
Oostersche godsdiensten wordt een gelukkige toestand belooft aan dengene, die zich na voorbereiding en proeftijd
laat inwijden. Zoo stroomen dan de heilbegeerigen naar de
tempels van Isis en Serapis, van Mithra, en van tal van
andere godheden, en ook de Joden maken vrij wat proselieten.
Het historisch Christendom is nu in dien somberen tijd
een der vele uitheemsche godsdiensten, die aan den geloovige den eisch van omwending of bekeering stellen, en
als gevolg een bevredigend leven beloven. Het drukt dien
eisch nog sterker uit door te verlangen dat de mensch
wedergeboren zal worden. De oude mensch moet te niet
gedaan, een geheel andere in zijn plaats gesteld worden. De
Christelijke doop, oorspronkelijk door onderdompeling, is
het symbool van die begrafenis van den ouden mensch en
het geboren worden van den nieuwen.
Wat het Christendom in het oog der Romeinsche staatslieden het meest van de andere vreemde godsdiensten onderscheidt, is zijn exclusivisme, zijn onverdraagzaamheid. De
Christen heeft gemoedsbezwaar tegen deelneming aan elken
vreemden cultus ; dit geldt ook voor de vereering van den
keizer, die door het staatsgezag wordt geboden. Vandaar de
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heftigheid reeds van TACITUS, die het Christendon noemt
een „exitiabilis superstitio", en zijn aanhangers gedreven
acht door „odium generi humanis". Vandaar ook de herhaalde vervolgingen.
Van meer beteekenis echter is het, dat het Christendom
aan den geloovige niet alleen een plechtige inwijding en
een cultus van een bijzondere soort aanbiedt, zooals ook de
Isis- en Serapisdienst doen, maar ook een eigen zedeleer en
een bepaalde wereldbeschouwing, wat de andere vreemde
godsdiensten niet doen. Die wereldbeschouwing is natuurlijk
supranaturalistisch en onderscheidt de Godheid als den nietwaarneembaren, niet eens denkbaren oorsprong der wereld;
Gods Logos of rede, die de plaats van PLATO ' s Ideeenwereld
inneemt, en de waarneembare wereld, naar de voorstelling
van Genesis door God uit niets geschapen. En nu leert het
Christendom, dat de geheele waarneembare wereld, en in het
bijzonder het menschenras, ontaard is, vervallen van den
staat der voortreffelijkheid waarin zij geschapen waren ; God
echter heeft medelijden gehad ; daarom heeft hij, ter verlossing van de wereld, zijn Logos, overdrachtelijk zijn Zoon
genaamd, vleesch doen worden als JEZUS van Nazareth, den
zoon van de maagd MARIA. Zoo heeft het goddelijke zich
in 't menschelijke geopenbaard ; zoo heeft het als een mensch
geleden, en is het den dood gestorven om ten derden dage
op te staan.
Voor de groote paradoxie dezer leer heeft de gewoonte
ons afgestompt ; maar toch kunnen wij begrijpen, dat de
joden haar een schandaal en de Grieken haar een dwaasheid
vonden, zooals de apostel PAULUS zegt. Die paradoxie ligt
niet in het leerstuk van 's menschen natuurlijke verdorvenheid, zijn neiging tot alle kwaad ; want die leer was geheel
in de richting van den pessimistischer tijdgeest. Maar een
goddelijk wezen, dat de menschelijke natuur aanneemt ; een
maagd, die een zoon baart ; een gestorvene, die lichamelijk
uit de dooden opstaat en ten hemel vaart, dat waren voor
ieder mensch van eenige kennis en beschaving geheel onaannemelijke denkbeelden. En niet minder paradox is de
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leer, dat het geloof aan deze wonderlijke gebeurtenissen zal
voortbrengen de hoop op een beter leven en de liefde tot
alle menschen. Welk verband bestaat er — zoo moest elk
antiek philosoph vragen -- tusschen het geloof aan de
waarheid van bepaalde historische verhalen en een radicalen
omkeer in 's menschen levensrichting ? Zoodra de Christelijke
gemeente leden begon te tellen, die heidensche philosophen
geweest waren, voordat zij Christenen werden, is de vraag
naar den eigenlijken samenhang der drie Christelijke hoofddeugden overwogen en besproken. Waarmede begint de
Christelijke gezindheid ? Met het geloof aan al de wonderen,
die van Christus verteld worden, zooals PAULUS leert, of
wel met de liefde tot den naaste, die op zekere onbegrijpelijke wijze geloof en hoop zal na zich slepen ?
Zoo hebben Christelijk gezinde philosophen, te beginnen
met de zoogenaamde kerkvaders, in den loop der tijden een
eigenaardige philosophie : de Christelijke dogmatiek, ontwikkeld, ten eenenmale verschillend van de antieke wijsbegeerte, omdat zij gegevens invoert, die deze niet kende, en
waarmede zij gespot zou hebben, als zij ze gekend had.

53.. DE CHRISTELIJKE DOGMATIEK.

Het vraagstuk, dat die dogmatiek zich stelt, kan aldus geformuleerd worden : Het is een erkend feit, dat Christus
door God op aarde gezonden is ter verlossing van de zondige
menschheid ; hoe moeten wij ons dan God, Christus, en den
mensch denken, als die verlossing noodig en mogelijk zal
geweest zijn ? Beschouwt men de zaak uit dit oogpunt, dan
zal men al wat er zonderlings in de Christelijke dogmatiek
gevonden wordt, vrij wat begrijpelijker vinden.
God moet gedacht worden als een veelheid van personen :
de Vader, die zendt, zijn Zoon of Logos, die gezonden wordt,
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en eindelijk zijn Geest, waardoor de gemeenschap der geloovigen met Christus tot stand komt : Drieéénheid.
De orthodoxe forrnuleering van dit moeilijk leerstuk is vastgesteld op het concilie van NICAEA (325), na heftigen strijd
tusschen ATIIANASIUS, den bisschop van Alexandrië, met ARIUS,
het hoofd der Arianen. ATI-IANASIUS leerde de 6suoovcLu, gelijkheid, ARIUS de u,u,ocovcla, gelijksoortigheid, van Christus met den
Vader. ATHANASIUS gebruikte daarbij de spitsvondige onderscheidingen van ARISTOTELES tusschen ouoíu en im-ou & c;' : God
is één in wezen (offlcc), maar drievoudig in personen (157roarccaa0.
Christus moet gedacht worden als God en mensch tegelijk.
Als mensch, alleen zoon van MARIA, zou hij niet eens zichzelven kunnen verlossen, laat staan de menschheid. Maar ware
hij een uitsluitend Goddelijk wezen, dan zou er van zijn verlossing geen sprake kunnen wezen ; ook zou het voorbeeld
van een zondeloozen God niemand hoop op navolging kunnen
g even. Derhalve moet Christus een dubbelnatuur hebben.
Natuurlijk weken tal van ketters óf ter rechter 6f ter linker
zijde van dit onbegrijpelijk dogma af. De gnostische Christenen en vele anderen lieten den menschelijken Christus vallen ;
de maagd MARIA heet ,9'&óioxo 5 (Godbarend) en de Christus
heeft slechts een schijnlichaam, gehad. Anderen lieten den
goddelijken Christus min of meer vallen. MARIA heet
ecri9Ow2-r6zozog (menschbarend) ; met haar menschelijken zoon
heeft zich de goddelijke Christus wel vereenigd, maar niet
vereenzelvigd. Een bemiddelende richting beweerde, dat MARIA
noch 't een, noch 't ander, maar xocazóioxo; heeten moest. Wat
de orthodoxie de zege verschafte, was zeker niet de logica,
die aan de zijde der ketters was, maar de behoefte aan verlossing bij de gemeente, haar gevoel van schuld en zonde,
die gebiedend een theorie eischte, in staat de mogelijkheid
dier verlossing eenigermate begrijpelijk te maken.
De Christelijke dogmatiek over den mensch is eerst in de
vijfde eeuw uitgewerkt door AUGUSTINUS (354-43 0), bisschop
van Hippo in Afrika, in een heftigen strijd met PELAGIUS en
diens geestverwanten. De mensch moet volgens AUGUS"1'INUS
gedacht worden als zonclig, want het staat vast, dat hij be-
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hoefte heeft aan verlossing (het Christelijk beginsel), en als
ongeschikt om zich door eigen inspanning van zijn wereldsche
neigingen te bevrijden. Had hij toch dat vermogen uit zichzelven, dan zou hij de hulp van Christus en de kerk niet behoeven.
Hierbij wordt de vraag van den vrijen wil uit een nieuw
oogpunt bezien, wat niet weinig bijgedragen heeft om haar
te verwarren. Is de mensch niet gedetermineerd door de omstandigheden in verband met zijn karakter, d. w. z. heeft hij een
vrijen wil, dan is het niet zeker, dat elk het geloof in Christus noodig heeft om verlost te worden ; hij zou verlost kunnen
worden door eigen inspanning. Nu is echter dat is het
Christelijk beginsel -- elk mensch onbekwaam zichzelf te
verlossen, derhalve heeft de mensch geen vrijen wil.
Aan den anderen kant vraagt AUGUSTINUS natuurlijk : Hoe
kan de mensch zich iets te verwijten hebben, als hij alleen
een werktuig was in Gods hand ? En hij meent de oplossing
dier vraag te vinden in het Paradijsverhaal. ADAM en EVA
hadden vóór den val wel een vrijen wil ; zij konden weerstand
geboden hebben aan de verleiding en zijn dus aansprakelijk voor
hun zonden ; zij hebben moedwillig de menschelijke natuur
bedorven, en die bedorven menschelijke natuur heeft hun nageslacht g
e ërfd. Zoo ontstaat het leerstuk der erfzonde.
Hierbij doet zich een groote moeilijkheid voor, die AUGUSTINUS niet opgelost heeft. Hij heeft het materialisme uit de
Christelijke dogmatiek verdreven. De ziel is voor de oudste
Christenschrijvers iets stoffelijks, een fijne stof, evenals voor
EPICURUS en de Stoïcijnen. AUGUSTINUS is de philosophische
volgeling van PLOTINUS en verdedigt het immaterieel karakter
der ziel met zooveel succes, dat dit de geldende opvatting
wordt. Maar dit leidt hem tot bezwaren ten aanzien van de
erfzonde. De ziel der menschen is niet van de ouders afkomstig, maar wordt bij de geboorte of reeds vóór de geboorte door God geschapen. Van waar dan de erfzonde, als
wel 't lichaam, niet de ziel van ADAM stamt ?
Alle menschen zijn dus eensdeels radicaal bedorven wegens
de erfzonde, en strafschuldig als aansprakelijk voor de misdaad van ADAM, anderdeels onbekwaam tot eenig goed, want
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determineert hen tot alle slechtheid. Aan enkelen verricht
echter God het wonder der bekeering en wedergeboorte,
onbegrijpelijk, zooals alles wat boven de natuur gaat. Die
genade Gods is particulier, d.w.z. wordt slechts aan enkelen
bewezen en wel alleen door middel van de kerk, vertegenwoordigster van Christus op aarde (alleen-zaligmakende kerk). Daar
God nu in overeenstemming met de Grieksche philosophie
als onveranderlijk beschouwd wordt, moet die verkiezing
van enkelen, die verwerping van anderen van den beginne
onherroepelijk vast staan (praedestinatieleer).
Ook deze Christelijke anthropologic, die den mensch dus
schetst als „in zonde ontvangen en geboren" wegens ADAM'S
schuld, gepraedestineerd in de meeste gevallen tot eeuwige
verdoemenis, in enkele gevallen tot zaligheid ; die voorts
aanneemt, dat de geloovigen zich niet door eenige eigen
voortreffelijkheid van de verworpenen onderscheiden, maar
dat de keuze geschiedt door een God, die geen rekenschap
geeft van zijn daden, maar alleen zegt : „JACOB heb ik lief
gehad en EZAU heb ik gehaat", heeft natuurlijk ten allen
tijde tal van ketterijen uitgelokt. — Hoe dergelijke ongelijke lotsverdeeling bestaanbaar is met Gods karakter als
rechtvaardig en liefderijk ? Dat was een mysterie, waarvan
men alleen met TERTULLIANUS kon zeggen : Credo, quia
absurdum. Zouden allen, die buiten verband met de kerk
bleven, eeuwig verdoemd zijn, en dus ook pasgeboren kinderen, als zij sterven vóór den doop ? Ten aanzien van de
laatste vraag ontbrandde de strijd met PELAGIUS, maar zij
strekte zich weldra uit over 't geheele gebied der theologie.
De strijd van onze Remonstranten en contra-Remonstranten
loopt juist over dezelfde punten. De Remonstranten zijn
Pelagianen, zij kennen den mensch ook in zijn tegenwoordigen toestand een vrijen wil toe, en meenen dat de uitverkorenen verkozen worden wegens hun inspanning en verdiensten ; de contra-Remonstranten staan op het standpunt
van AUGUSTINUS.
Een andere vraag, die AUGUSTINUS nooit opgelost heeft,
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is : Wat blijft er van Gods wereldbestuur over, als ADAM eigendunkelijk daarin heeft ingegrepen ? AUGUSTINUS heeft die
vraag niet beantwoord; maar CALVIJN en zijn geestverwanten
schrijven ook ADAM'S val aan Gods voorbeschikking toe.
Cadit homo moderante providentia divina ; zij voegen er
evenwel bij : sed suo vitio cadit. Volgens die opvatting kan
dus de schuld (vitium) niet zijn opstand tegen God, weerstand tegen zijn bedoelingen. En toch stellen ook de Calvinisten de zonde gewoonlijk zoo voor. Ook hier ligt een
bezwaar op den weg der Christelijke dogmatiek, waarvan de
schranderste mannen altijd gezegd hebben : Hier ligt een
mysterie, een leer, die ongerijmd blijkt te zijn, als wij
haar trachten toe te lichten, maar die wij toch moeten aannemen, als een noodzakelijk gevolg van 't Christelijk beginsel.

SPRUYT.

GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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Inhoud en strekking der scholastieke
wijsbegeerte.

54 . DE DRIE PERIODEN DER SCHOLASTIEK.
In de Middeleeuwen nam de Christelijke geestelijkheid het
onderwijs over, dat vroeger door rhetoren en' philosophen
gegeven was. Het hoofd dier Christelijke scholen werd
scholasticus genoemd, van daar dat de wijsbegeerte, die door
die schoolhoofden werd onderwezen, met den naam scholastiek
wordt aangeduid. Het eigenaardig karakter dier wijsbegeerte
laat zich na het voorgaande in weinig woorden aangeven.
De kerkelijke dogma's, voor een groot deel reeds door
concilie's vastgesteld, zijn voor de scholastici onaantastbare
waarheden, die zij echter wenschen te begrijpen en te bewijzen. Op dit doel en op dit doel alléén is hun nadenken
gericht : te bewijzen dat de in de Heilige Schrift geopenbaarde
en door de kerk nader vastgestelde leer zich wetenschappelijk
rechtvaardigen laat.
In de scholastieke wijsbegeerte zijn drie perioden te onderscheiden.
In de eerste periode heerscht de vaste overtuiging van de
totale overeenstemming tusschen wetenschap en geloof.
In de tweede periode wordt onderscheid gemaakt tusschen
dogma's, die op zuiver wetenschappelijke gronden, geheel
afgezien van de Openbaring, bewezen kunnen worden, en
andere, die wetenschappelijk onbewijsbaar zijn, daar zij ons
verstand te boven gaan, zoodat zij geheel op grond van de
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Openbaring moeten worden aangenomen. De eerste klasse
van dogma's vormt de theologia naturalis, de tweede de
theologia revelata.
In de derde periode vindt de overtuiging van de totale
disharmonie tusschen wetenschap en geloof ingang, zoodat
de theologia naturalis armer en armer aan inhoud wordt.
Dit leidt velen, die de wetenschap niet willen prijsgeven, tot
een kwalijk verholen oppositie tegen de Christelijke leer,
anderen daarentegen, die het geloof niet willen opofferen (zoo
de mystieken en de Hervormers), tot vijandschap tegen de
philosophie en tegen de rede, die haar voortbrengt.
De katholieke theologie is op het standpunt van de tweede
periode blijven staan.

55. DE EERSTE PERIODE DER SCHOLASTIEK.
JOHANNES SCOTUS ERIGENA. ANSELMUS
VAN CANTERBURY.

De beste vertegenwoordiger der eerste periode is JOHANNES
SCOTUS of ERIGENA, in de 9de eeuw professor te Parijs. Hij
is een neo-Platonicus, die zich verbeeldt tevens een orthodox
Christen te zijn. In navolging van AUGUSTINUS houdt hij de
identiteit van de ware philosophic met den waren godsdienst
vol : „Wat toch is over wijsbegeerte handelen anders dan de
grondslagen van den waren godsdienst aantoonen ? Waaruit
volgt, dat de ware godsdienst de ware wijsbegeerte is, en
omgekeerd de ware wijsbegeerte de ware godsdienst."
Zijn leer, wier neo-Platonischen oorsprong men duidelijk
bemerkt, komt op het volgende neer :
God is het absoluut, oorspronkelijk bestaande wezen, waarvan wij niets kunnen zeggen zonder in tegenstrijdigheid te
vervallen. Wij noemen hem goed, maar de tegenstelling
tusschen goed en kwaad bestaat voor hem niet. Wij noemen
hem de waarheid, maar ook de tegenstelling tusschen waar
en onwaar heeft voor hem geen zin. Te zeggen : „God be-
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staat" is eigenlijk een onjuistheid ; want tegenover het bestaande staat het niet-bestaande, en God als beantwoordend
aan het meest algemeene begrip, beantwoordt aan beide
begrippen evenzeer. Daar hij dus recht heeft op alle mogelijke praedicaten, kan er geen enkel op hem toegepast
worden.
Even geheimzinnig als het wezen van God, is dat der
menschelijke ziel, want deze houdt JOHANNES SCOTUS evenals PLOTINUS voor God zelf. Immers strikt genomen bestaat
er niets dan God ; de mensch, die tot het ware inzicht komt,
bemerkt, dat hij eigenlijk als individu — als tijdelijk en
begrensd wezen -- niet bestaat, maar alleen schijnt te bestaan, omdat de Godheid zich in hem openbaart.
De eerste periode loopt ten einde met ANSELMUS (1033—
1 I09), die, hoewel te Aosta geboren, gewoonlijk naar zijn
aartsbisdom ANSELMUS VAN CANTERBURY wordt genoemd ;
ook hij streeft nog naar hetzelfde doel : het bewijzen met
behulp van philosophie, dat de Christelijke dogma's juist
zijn, maar hij erkent toch reeds de mogelijkheid, dat enkele
dogma's zich niet door de rede, maar alleen door het geloof
laten inzien. „Credo ut intelligam", (ik geloof, opdat ik begrijpen moge) en : „Per fidem ad intellectum", (door het
geloof naar het inzicht) zijn de geliefde spreuken van dezen
scherpzinnigen en spitsvondigen kerkvader.
Zijn Cur Deus homo ? (Waarom is God mensch geworden ?)
geeft een goed denkbeeld van de eigenaardigheden van
het toenmalig nadenken. Aangenomen wordt : God is mensch
geworden ; gevraagd : waarom is dat geschied, waarom moest
dat geschieden ? Het antwoord van ANSELMUS op die vraag is
een hoofdbestanddeel der Christelijke dogmatiek geworden, namelijk de satisfactie-leer, de leer van den zoendood van Christus. De menschheid heeft een onmetelijke schuld op zich geladen ; Gods heiligheid en rechtvaardigheid eischt, dat die schuld
geboet wordt. Geen mensch kan dit doen, want ook het hevigst
lijden is niet meer dan zijn verdiend loon. En daarom heeft
God zijn Zoon mensch doen worden, en deze heeft door zijn
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onverdiend lijden de menschelijke schuld geboet, en aan den
eisch der rechtvaardigheid voldaan.
Een tweede voorbeeld van zijn wijze van redeneeren is het
volgende : De kerk leert : „Deus est". De philosophie vraagt
nu : „Cur Deus est?" of met andere woorden : „Hoe bewijzen
wij Gods bestaan ?" In antwoord hierop geeft ANSELMUS in
zijn Proslogium een bewijs, dat een groote rol in de wijsbegeerte heeft gespeeld : het zoogenaamd ontologisch bewijs.
Dit bewijs besluit uit het ontwijfelbaar bestaan van het
Godsbegrip in ons verstand tot het noodwendig bestaan van
God in de werkelijkheid daarbuiten. In het algemeen volgt
natuurlijk uit het bestaan van een begrip allerminst, dat ook
het voorwerp daarvan in werkelijkheid voorkomt. Nemen wij
bijvoorbeeld PLATO ' S begrip van den ideaalstaat, het begrip
van den cycloop POLYPHEMUS, dat van den horror vacui en
dat van het phlogiston, dan zijn wij overtuigd dat de voorwerpen dier begrippen in werkelijkheid niet voorkomen, maar
alleen bestaan in de phantastische werelden der dichters of
der onjuist gebleken wetenschap.
Bij de twee eerste als voorbeelden genomen begrippen bestond volstrekt niet de bedoeling de voorwerpen dier begrippen voor werkelijkheid uit te geven ; bij de twee laatste bestond
die bedoeling wel, maar zij zijn hersenschimmen gebleken,
omdat men met de onderstelling dat de voorwerpen dier begrippen werkelijk zouden bestaan op tegenstrijdigheden stuitte.
Nu zou ANSELMUS niets ongewoons gedaan hebben, als hij
gezegd had : Wij hebben het begrip van een Hoogste Wezen,
eenig in zijn soort ; in het bezit van alle goede eigenschappen,
die wij denken kunnen, in den hoogsten graad; almachtig, algoed, alwijs enz. Laat ons onderstellen, dat er een wezen bestaat
aan dat begrip beantwoordend, en onderzoeken of die onderstelling te rijmen valt met wat wij verder voor waar houden.
Maar hij meent in het Godsbegrip een begrip te hebben, dat
op zichzelf, geheel afgezien van andere gegevens, instaat voor
het werkelijk bestaan van zijn voorwerp, en hij verdedigt die
meening door het volgende betoog : „Heer (en) God, gij, die
aan het geloof het begrijpen schenkt, geef mij, voor zoover
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gij het (_pan een mensch) kunt duidelijk maken, dat ik begrijpe, dat gij bestaat, zooals wij dat gelooven, en dat gij
datgene zijt, wat wij gelooven. Wij gelooven dan zeker, dat
gij zijt een goed, waarboven geen ander goed kan gedacht
worden. Is er dan niet eenig zoodanig wezen, omdat de dwaas
in zijn hart heeft gezegd : „er is geen God" ? Maar diezelfde
dwaas begrijpt toch, wat hij hoort, als hij hoort, wat ik zeg :
het goed, waarboven geen ander goed denkbaar is ; en wat
hij begrijpt, is toch zeker in zijn begrip, al begrijpt hij niet
dat het is, (het is iets anders, dat een ding is in het begrip,
dan het begrijpen, dat het ding bestaat, want als de schilder
vooraf overdenkt het beeld, dat hij van plan is te maken,
heeft hij het reeds in zijn begrip; maar hij begrijpt nog niet,
dat het is, vat hij nog niet gemaakt heeft ; als hij het echter
reeds heeft geschilderd, heeft hij het èn in zijn begrip èn hij
begrijpt, dat dat, wat hij gemaakt heeft, is.) Dus wordt dc
dwaas overtuigd, dat ten minste in het begrip aanwezig is, „een
goed, waarboven geen grooter goed kan gedacht worden", omdat hij, als hij het hoort, het begrijpt, en alwat begrepen wordt,
in het begrip is. Maar zeker kan dat hoogste denkbare goed
niet in het begrip alleen zijn. Als toch het hoogst denkbare
in het begrip alleen was, dan zou er zeker een grooter goed
kunnen gedacht worden, dan het hoogste wat denkbaar is,
n.l. iets, wat zoodanig ook in werkelijkheid is. Er bestaat
dus zonder twijfel iets, waarboven geen grooter goed kan
gedacht worden èn in het begrip èn in de werkelijkheid.
Dit zelf is nu werkelijk zóó, dat het zelfs niet gedacht kan
worden niet te zijn. Want er kan gedacht worden, dat er
iets is, wat niet gedacht kan worden, niet te zijn, wat dus
zeker grooter is, dan dat wat gedacht kan worden niet te
zijn. En dus als dat, waarboven iets grooters niet gedacht kan
worden, gedacht kan worden niet te bestaan, is datgene zelf,
waarboven iets grooters niet denkbaar is, niet datgene, waarboven niets grooters kan gedacht worden, en dit is ongerijmd.
Inderdaad is er dus iets, waarboven iets grooters ondenkbaar
is, zoodanig, dat het ook niet gedacht kan worden, niet te
zijn ; en dat zijt gij onze God en Heer."
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Nu is het duidelijk, dat ANSELMUS hier tot het bestaan
van God alleen komt door een petitio principii, door te
zeggen : „God bestaat, althans in intellectu", terwijl hij had
moeten zeggen : „Het begrip van God bestaat in intellectu".
Uit het eerste volgt zeker Gods bestaan, uit het laatste alleen
het bestaan van het Godsbegrip.
Reeds de monnik GAUNILO, een tijdgenoot van ANSELMUS,
doorzag de fout van deze redeneering en toonde aan, dat
men geheel op dezelfde wijze het bestaan van tallooze andere
zaken zou kunnen bewijzen, bijvoorbeeld het bestaan van een
allergelukzaligst eiland. Immers vormt men zich een begrip van
zulk een eiland en ontzegt daaraan het bestaan, dan ontbreekt
er iets aan die „gelukzaligheid", want een bestaande gelukzaligheid is zeker grooter dan een niet-bestaande. Het nietbestaande eiland kan dus niet het gelukzaligste zijn, en aan
het allergelukzaligste eiland moet bestaan worden toegekend.
Het argument van ANSELMUS heeft aanvankelijk dan ook
niet veel ingang gevonden en was nagenoeg vergeten, toen
het bij het optreden van de nieuwere wijsbegeerte plotseling
een groote vermaardheid kreeg, doordat het door DESCARTES
en daarna ook door SPINOZA aan het hoofd van hun wijsgeerige beschouwingen werd gesteld.
In een ander werk, het Monologium, zet ANSELMUS de
noodzakelijkheid van het bestaan van God uitéén met behulp van het kosmologisch bewijs, dat in de kern al door
ARISTOTELES gegeven was.
Zijn redeneering is daar aldus : Al wat bestaat heeft een
oorzaak. De wereld bestaat, dus moet de wereld een oorzaak
hebben. Is die oorzaak eenig, welnu, dan hebben wij één
oorzaak voor alle dingen, namelijk God. Zijn er meer oorzaken, dan hebben of die vele oorzaken gezamenlijk één
oorzaak namelijk God, Of wel zij zijn ieder causa sui (beter
ware het van onveroorzaakt te spreken, maar de uitdrukking
causa sui is bij verscheidene philosophen geliefd). In het
laatste geval is er echter een vermogen van zelfstandig oorspronkelijk bestaan aan die alle gemeen, en daarin ligt het
ééne oorspronkelijke beginsel.
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Om de beteekenis van dit bewijs geheel te kunnen inzien
moeten wij eerst een quaestie behandelen, die tot groot verschil van meening tusschen de scholastische richtingen heeft
gevoerd, den strijd tusschen realisme en nominalisme.

56. DE STRIJD TUSSCHEN REALISME EN NOMINALISME.

De woorden der taal zijn te verdeelen in eigennamen en
algemeene namen.
Het gebruik van eigennamen nu levert geen moeilijkheden
op : zij duiden ongetwijfeld een enkel individu aan, hun voorwerp is geheel bepaald (omnimodo determinatus). Spreek ik
bijvoorbeeld van BISMARCK, dan moge ik al zijn juiste lengte
niet weten, het zou toch mogelijk zijn door waarneming die
lengte te bepalen ; in ieder geval is de lengte van BISMARCK
een volkomen bepaalde grootheid, en zoo is het met al zijn
eigenschappen. Minder eenvoudig te beantwoorden is de vraag,
wat er door algemeene namen wordt aangeduid. De mensch in
het algemeen bijvoorbeeld heeft geen bepaalde lengte ; ook is
hij niet dik, maar ook niet dun, geen man, maar ook geen
vrouw. De quaestie nu, die tusschen nominalisten en realisten
behandeld werd, is deze : Hoe hebben wij het gebruik der
algemeene namen op te vatten ? Zij geven iets algemeens
(universale) aan, waar moeten wij nu dat universale zoeken ?
Op deze vraag zijn de volgende antwoorden gegeven :
I°. Het universale bestaat uitsluitend in nornine (in den
naam). De algemeene naam duidt niets anders aan dan een
aantal individu's. In de werkelijkheid bestaat er niets algemeens ; ook vormen wij geen algemeene denkbeelden of begrippen. De verschillende individu's, die door denzelfden algemeenen naam worden aangeduid, hebben inderdaad niets
anders dan juist dien naam gemeen. De aanhangers van deze
leer worden nominalisten genoemd.
Het is niet moeilijk aan te toonen, dat deze theorie onhoudbaar is, en dat er ten minste algemeene begrippen moeten
zijn, en wel op de volgende gronden :
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Er is verschil tusschen hooren en verstaan. Zeg ik : „BELISARIUS was een veldheer", dan wekt dat woord veldheer bij
een Hollander twee indrukken : de gehoorgewaarwording van
een zekeren klank, en het begrip, waardoor men vat, wat de
spreker heeft willen zeggen. Dat beide bestaan is af te leiden
uit het feit, dat een Franschman die twee indrukken niet
heeft ; hij krijgt wel de gehoorgewaarwording, maar het
begrip wordt bij hem niet opgewekt. De algemeene term is
dus meer dan een „flatus vocis" ; hij wekt een begrip bij
wie hem verstaan.
Wanneer wij in de wiskunde een eigenschap der driehoeken
willen bewijzen, dan teekenen wij slechts één driehoek en
achten wat wij daarvoor aangetoond hebben nu ook voor alle
andere driehoeken bewezen. Dit zou ongerijmd zijn als de
verschillende voorwerpen, die wij met het woord „driehoek"
aanduiden, niets anders dan den naam gemeen hadden.
De classificatie der dingen onder algemeene termen door
verschillende personen komt overeen. Wat de één ezel noemt,
zal de ander niet paard noemen. Ware de nominalistische
opvatting juist, en de benaming ezel willekeurig door de
vormers der taal aan zekere individu's toegekend, aan andere
ontzegd, dan zouden wij, de epigonen, natuurlijk radeloos staan
voor het vraagstuk aan welke objecten wij de algemeene termen moeten toekennen. Inderdaad echter wekken sommige
individu's bij gelijktijdige beschouwing den indruk, dat zij in
zekere punten overeenstemmen ; de naam van het eene wordt
daarom ook op de andere overgedragen, en langzamerhand
met dien naam niet meer de gedachte aan een individu verbonden, maar de gedachte aan de punten van overeenkomst
tusschen alle individu's, waarop de naam wordt toegepast.
Een kind dat geen ander water kent dan de Amstel, zal als
het voor het eerst het IJ ziet dit voor „een Amstel" of
„een groote Amstel" verklaren, maar dien naam niet gebruiken om den Amersfoortschen berg aan te wijzen. Dit eenvoudig verschijnsel is met het nominalisme onvereenigbaar.
Het feit, dat zooveel schrandere mannen het nominalisme
verdedigd hebben, is daardoor te verklaren, dat zij ervan uit-

-2., 9 8- gingen, dat de mensch zijn kennis uitsluitend aan de waar-

neming ontleent (empirisme). Als men de stelling aanneemt :
„Nil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu", -- en
niemand twijfelde in de Middeleeuwen aan haar juistheid -moet men, consequent doorredeneerende, tot nominalisme
komen.
HOBBES en HUME, die tot de meest radicale nominalisten
behooren, gingen ervan uit, dat echte denkbeelden van waarnemingen moeten zijn afgeleid en dus aanschouwelijk moeten
zijn ; niet aanschouwelijke denkbeelden zijn volgens hen ficties,
waarmee de mensch zichzelf bedriegt. Onze voorstelling van
BISMARCK is dus een echt denkbeeld, omdat men BISMARCK
desnoods ook waarnemen kan ; ons begrip van de menschelijke
natuur daarentegen is een fictie. Evenzoo is het denkbeeld
van een bepaalden cirkel een echt denkbeeld, dat van den
cirkel in het algemeen een fictie.
Dit zoo stevig geacht bolwerk der nominalisten blijkt echter bij nader inzien een luchtkasteel te zijn. Wij hebben zonder twijfel denkbeelden, die niet aanschouwelijk zijn en toch
alles behalve onbruikbaar. Denkbeelden als waar, valsch, en
die denkbeelden, die wij aan de voegwoorden verbinden, kunnen wij niet aanschouwelijk maken, evenmin als eenig ander
denkbeeld, waardoor een betrekking wordt gedacht, en toch
toont het algemeene gebruik ervan aan, dat er wel degelijk
een beteekenis aan die woorden is te hechten.
Wij hebben dus aan te nemen, dat aan de algemeene namen ook algemeene begrippen beantwoorden en dat dus de
volgende beantwoording van de gestelde vraag boven het
nominalisme is te verkiezen.
2°. Het universale bestaat in conceptu. De leer dat het algemeene uitsluitend in onze begrippen, (conceptos), en niet in
de zaken zelf zou bestaan, wordt conceptualisme genoemd.
3°. Al verkiezen wij dus het conceptualisme boven het
nominalisme, wij kunnen niet bij het conceptualisme blijven
staan, maar moeten het realisme, de leer, dat de universalia
in de dingen (in re) bestaan, als waar erkennen. Want het
algemeene denkbeeld wijst evenals elk denkbeeld terug op
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iets anders, waaraan zijn inhoud wordt toegekend. Zeg ik :
„De mensch is een redelijk wezen van zekeren bepaalden
lichaamsvorm", dan ken ik dien vorm niet toe aan den term
„mensch", noch aan het begrip, maar aan iets anders, het
voorwerp van het begrip. Wil men dus niet beweren, dat alle
algemeene begrippen hersenschimmen zijn, waaraan geen voorwerp beantwoordt, zooals het denkbeeld van het phlogiston
of van den horror vacui, dan moet men het bestaan erkennen
van universalia in re, werkelijkheden, gedacht door onze
juiste algemeene begrippen.
Hoe zijn nu echter die universalia in re op te vatten ?
Daarover gaan de meeningen in de Middeleeuwen uiteen. Men
dient drie geheel verschillende realistische opvattingen te
onderscheiden. Daar die onderscheiding door de scholastiek
echter lang niet altijd scherp gemaakt werd, worden die opvattingen vaak met elkaar verward en stellen de nieuwere
boeken het realisme gewoonlijk als ongerijmd voor. Tot deze
slechte reputatie van het realisme heeft niet weinig bijgedragen de omstandigheid, dat, vooral in den lateren tijd der
scholastiek, om later te vermelden redenen een der realistische
opvattingen, de eenig houdbare naar mij voorkomt, met den
naam nominalisme werd bestempeld.
Deze theorie neemt aan, dat het universale bestaat in de
individueele dingen, maar alleen verbonden met accidentia,
die slechts aan dat individu toekomen. Het universale bestaat
dus niet zelfstandig en gescheiden van de gelijknamige singularia ; de mensch-in-'t-algemeen niet naast PLATO en SOCRATES.
Maar al die singularia hebben zekere hoedanigheden, waardoor
juist zij onder één begrip vallen, en deze nu vormen het universale in re. Het bestaat dus in al de individuen eener klasse als
hun gemeenschappelijke natuur, als de som van eigenschappen,
die zij alle gemeen hebben, en die natuurlijk in alle volkomen
gelijk is. In de dingen bestaat dus het universale alleen als
een veelheid, het wordt alleen door ons verstand als een
eenheid opgevat. Met het conceptualisme neemt dus dit realisme aan, dat het universale alleen door ons denken bestaat;
maar terwijl het conceptualisme het universale ook alleen in
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het denken laat bestaan, bestaat het volgens het realisme
door het denken in de dingen. Want dat wij juist die bepaalde
eigenschappen, die bij v. het begrip mensch uitmaken, tot een
eenheid samenvatten, doen wij niet zonder grond, de dingen
zelve geven er aanleiding toe.
Vele scholastieken bleven echter bij deze leer niet staan ;
zij kenden het universale niet alleen bestaan toe in re, maar
ook ante rem. Volgens lien bestaat dus het universale zelfstandig en gescheiden van de gelijknamige singularia, ja zelfs
gaat zijn bestaan aan dat der singularia vooraf. Zij waren
dus in zoover aanhangers van PLATO ' S Ideeënleer, dat ook
volgens hen het schoone-zelf iets anders is dan het schoone,
zooals het zich in schoone voorwerpen openbaart. Maar het
schoone-zelf en evenzoo bijv. de mensch-zelf worden door
deze scholastici niet opgevat als zelfstandige wezens, maar
als inhouden eener goddelijke gedachte.
Nog meer verbreid was een derde opvatting, het realisme
a parte rei. De aanhangers van deze leer meenden, dat de
menschelijke natuur in PLATO niet alleen volkomen gelijk is
aan die in SOCRATES, maar daarmede identisch ; met andere
woorden, men hield PLATO en SOCRATES wel voor twee
individu's, maar voor één en denzelfden mensch. Nu is het
duidelijk, dat deze leer onhoudbaar is. Immers dan zou één
en dezelfde mensch tegelijk dood en niet-dood, ziek en nietziek, slapend en niet-slapend zijn, kortom, tegenstelde eigenschappen hebben. Van een dergelijke leer wilden natuurlijk
velen niet weten, en daar zij geen verschil maakten tusschen
dit realisme en het realisme in het algemeen, vervielen zij
in hun oppositie tot nominalisme en conceptualisme.
Het is duidelijk, dat ANSELMUS bij zijn kosmologisch bewijs voor Gods bestaan het realisme a parte rei als van zelf
sprekend stilzwijgend veronderstelt. Hij concludeert daar namelijk (verg. p. 295) tot het bestaan van een of meer wezens,
die onafhankelijk en onvoorwaardelijk bestaan. Zijn er meer,
zegt hij, dan hebben zij die eigenschap der aseïteit (de eigenschap van a se te zijn) gemeen, en die gemeenschappelijke
eigenschap is dan de eenige „eerste oorzaak", namelijk God.
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Ten onrechte ; die aseïteit wordt door ons wel als één hoedanigheid gedacht, maar bestaat zooveel malen als er wezens
a se zijn, en mag dus niet met een als één enkel wezen
bestaande Godheid worden gelijkgesteld.
Van ons standpunt schijnt het uiterst vreemd, dat een zoo
onhoudbare leer als het realisme a parte rei eenmaal als
officieele wetenschap kon gelden, omdat wij de zaak beschouwen uit een zuiver wijsgeerig oogpunt. Deze behandelingswijze komt echter volstrekt niet overeen met die in de
Middeleeuwen ; toen werd de quaestie geheel beheerscht door
haar belang voor de Christelijke dogmatiek, waardoor de strijd
veel verwarder en verbitterder werd dan zonder deze inmenging te verklaren zou zijn geweest.
Voor het realisme a parte rei pleitte nu in veler oogen,
dat het een verklaring gaf van de leerstukken der drieeenheid, van Christus' dubbelnatuur en van de erfzonde ; het
realisme, zooals wij dat schetsten, is daartoe niet in staat.
Wanneer de menschelijke natuur in elk onzer wel geheel
gelijk is aan die in ADAM, maar niet identisch dezelfde, verklaart de val van ADAM niet dien van alle menschen. De
drieëenheid blijft onverklaarbaar, want de drie goddelijke
naturen zijn in re drie wezens, ofschoon ons verstand ze als
één beschouwt. Vandaar dat het realisme a parte rei aangenomen werd door alle rationalistische philosophen, die
trachtten de genoemde dogma's te bewijzen, terwijl het door
ons geschetste realisme slechts aanvaard kon worden door
hen, die van die bewijsbaarheid niet wilden weten.
Nog veel krachtiger wapen vonden dezen echter in het
nominalisme. Bestaat er niets dan het individueele, dan moeten
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie afzonderlijke
wezens zijn, die niets met elkaar gemeen hebben ; het leerstuk der drieeenheid is dan volslagen onbegrijpelijk. Voorts
kan er geen Goddelijke en menschelijke natuur in Christus
vereenigd zijn, want volgens de nominalisten bestaan die naturen niet ; de woorden menschheid en Godheid hebben geen
beteekenis, zij stellen noch denkbeelden, noch werkelijke dingen voor. Ook de erfzonde wordt door het nominalisme on-
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mogelijk, want de menschelijke natuur, die in ADAM gevallen
zou zijn, is een fictie. Daardoor wordt het nominalisme de
gemeenschappelijke leer van de vijanden der Christelijke leer
zoowel als van de mystieken, die er uit afleiden, dat de
inhoud der geloofsovertuigingen „supra rationem" is, door het
menschelijk denken niet te vatten.
Er schuilt dus achter dien schijnbaar zuiver wijsgeerigen
strijd tweeërlei voor de maatschappij zeer gewichtige tegenstelling ; de realisten a parte rei verdedigen èn geloof èn
wetenschap als overeenstemmende machten tegen mystieke
nominalisten, die de wetenschap, en later tegen ongeloovige
nominalisten, die het geloof verwerpen.
Vandaar de lievigheid van den strijd, en vandaar, dat elk
geleerde daarin partij kiest. Reeds in de I2 de eeuw zegt
JOHANNES VAN SALISBURY : „De wereld is oud geworden, terwijl zij over dit vraagstuk zwoegde ; er is meer tijd aan
besteed dan het huis van CAESAR gebruikt heeft om de
wereld te veroveren en die te besturen ; er is meer geld aan
opgeofferd dan CROESUS in al zijn schatten bezat. Het heeft
immers velen záó lang bezig gehouden, dat, terwijl zij dat
alleen gedurende hun gansche leven zochten, zij ten slotte
noch dat, noch iets anders vonden."
De oudste bekende nominalist is ROSCELLINUS, een tijdgenoot van ANSELMUS. Wij kennen zijn gevoelens alleen uit
de werken van zijn bestrijders, bij wie wij vernield vinden,
dat hij de universalia een „flatus vocis" noemde. In 1092 werd
hij op de kerkvergadering te Soissons veroordeeld wegens
Tritheïsme.
PIERRE ABÉLARD (1079—I 147) is de voornaamste vertegenwoordiger van het conceptualisme. Ook hij is door de kerk veroordeeld en genoodzaakt zijn boek De Trinitate te verbranden.
Hierdoor is het nominalisme een tijd lang onderdrukt geweest, en gedurende de i 2 e en i 3 e eeuw heerschte uitsluitend
het realisme. Na de 13 e eeuw echter kwam het nominalisme
weer op en won het meer en meer veld.
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S 57. ARABISCHE EN JOODSCHE PHILOSOPHIE

IN DE MIDDELEEUWEN.
De realistische richting in de I 2 en 13e eeuw karakteriseert de periode, die wij als de tweede phase der scholastiek
hebben aangegeven. Kenmerkend voor de philosophic van
die periode is het groote gezag, dat aan ARISTOTELES wordt
toegekend, niet alleen in de Christelijke, maar ook in de
Joodsche en Arabische philosophie.
De theologen der drie groote monotheïstische wereldgodsdiensten hadden onder de Grieksche philosophen niemand
kunnen vinden, die meer met hun denkbeelden overeenstemde dan ARISTOTELES, en zij gebruikten hem alle drie
om de dogma's hunner leer te bewijzen en met elkander
in verband te brengen. Eerst waren zij afgeschrikt door de
leer van de eeuwigheid der wereld, die zoo duidelijk schijnt
te strijden met de schepping uit niets ; maar alleen bij
ARISTOTELES vinden zij het denkbeeld van een Godheid, die
buiten de wereld staat : het 7T(4Tov xtvoivv ; alleen bij ARISTOTELES vinden zij de leer, dat alle veranderingen in de
wereld ten slotte van dit wezen afhangen, en bij nader
onderzoek bleek, dat de eeuwige materie van ARISTOTELES,
die eerst zooveel bezwaar gegeven had, inderdaad zeer
moeilijk van het „niets" te onderscheiden was, waaruit het
Mozaïsch scheppingsverhaal de wereld ontstaan laat. Sedert
dien tijd was de zegepraal van ARISTOTELES volkomen, en
zijn eigenaardige beschouwingen werden zoolang in de scholen
voorgedragen, dat zij haar invloed ook op den meest weerbarstigen moesten uitoefenen. Nog thans openbaart zich die
invloed in alle moderne talen.
De eersten, die de leer van ARISTOTELES gebruikten bij
de verdediging van hun dogmatiek, waren de Nestorianen,
een Christelijke secte in Syrië. Van dezen namen de Arabieren
de studie van ARISTOTELES over ; terwijl echter genen zich
meer uitsluitend met de logica en de metaphysica hadden
bezig gehouden, waardeerden de Arabieren daarenboven ARTS-
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TOTELES ' natuurkundige en natuurhistorische werken, omdat

de studie der geneeskunde in hun scholen ijverig beoefend
werd. De voornaamste dezer Arabische philosophen zijn
AVICENNA (± i000), geboren in de provincie Bokhara, en
AVERROËS (1126--1198), geboren te Cordova in Spanje. Zij
gaven onderwijs in theologie, philosophie en geneeskunde, en
schreven voornamelijk commentaren op ARISTOTELES. In 1195
viel AVERROËS in ongenade en eindigde de Mahomedaansche
philosophic. Alle studie van niet-Mahomedaansche boeken
werd sedert dien tijd door den Islam verboden ; alleen voor
de geneeskunde maakte men tot op zekere hoogte een uitzondering.
Een verstandige oplossing der quaestie van de universalia
is bij AVICENNA te vinden. Hij onderscheidt verschillende
bestaanswijzen der universalia : zij zijn ante res, in rebus,
post rem. Ante res bestaan zij in Gods verstand ; want alles
wat bestaat heeft betrekking op God, zooals een kunstwerk
op den kunstenaar ; het bestaat in zijn wijsheid en zijn wil
vóórdat het in de veelvuldigheid der natuurdingen bestaat ;
in dezen zin en in dezen zin alleen bestaat het algemeene
vóór het individueele. Met zijn accidentia in de materie verwezenlijkt, vormt het het natuurding, de res naturalis, waarin
het algemeene wezen immanent is. De derde bestaanswijze
is de opvatting door ons denken ; daar dit den vorm abstraheert en hem dan weer op die individuen betrekt, waaraan
hij bij definitie toekomt, ligt in deze betrekking het algemeene. Ons denken, dat zich op de dingen richt, bevat toch
eigenaardigheden, die aan dat denken speciaal toekomen ; doordat de dingen gedacht worden, komt in het denken iets erbij,
dat niet buiten het denken bestaat ; zoo bestaat de algemeenheid als zoodanig en meer dergelijke alleen in het denken 1).
Deze oplossing van AVICENNA is door AVERROËS en door
tal van Christelijke scholastieken overgenomen.
AVERROËS heeft grooten invloed gehad door zijn oplossing
1 ) Deze uiteenzetting
deze plaats verwijst.

ontleend aan UEeEtzwF.G, naar wier SPRuY r op
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van de moeilijkheden, die de psychologie van ARISTOTELES
geeft, doordat zij, consequent doorgedacht, leidt tot de leer
der sterfelijkheid van de menschenziel. In die psychologie
toch treedt evenals in de geheele Aristotelische philosophie
het verschil van materie (principium, ex quo fit) en vorm
(principium, quo fit) op den voorgrond. Bij den mensch is
de ziel de vorm. Nu zijn vormen, zooals zij in individuën
bestaan, volgens ARISTOTELES vergankelijk, schoon zij in
andere individuën voortbestaan. Als SOCRATES sterft, bestaat
de menschelijke natuur voort in PLATO, maar in SOCRATES
wordt zij vernietigd, daar de materie, die hem samenstelde,
andere vormen aanneemt.
Die consequentie had ARISTOTELES maar ten deele getrokken. De ziel of de menschelijke natuur, die de levenskracht
is, waarvan de vegetatieve functies en daarenboven de waarneming en de beweging uitgaan, gaat volgens hem inderdaad
te gronde. Maar 's menschen ziel is ook een denkend wezen,
en als zoodanig iets goddelijks en onvergankelijks.
Bij nadere beschouwing niet eens ten volle ; ook als denkend
wezen vertoont de mensch veranderingen (gedachten, die komen
ern gaan), en die veranderlijkheid is volgens ARISTOTELES en
PLATO onaannemelijk in het Hoogere (de Godheid, volgens
ARISTOTELES ; de Ideeënwereld, volgens PLATO). Om nu niet
in strijd te komen met zijn levendig besef van 's menschen
hoogere natuur als denkend wezen, maakte ARISTOTELES
een onderscheiding tusschen intellectus patiens (voos auóxwv)
en intellectus agens (vors nocv- cx6 ), een onderscheiding, die
echter in zijn geschreven werken slechts zeer kort wordt
aangeduid. De menschelijke rede in zooverre zij veranderlijk
is, dus gedachten opnemen kan, is intellectus patiens ; in zooverre zij ze voortbrengen kan, intellectus agens.
Nu hadden reeds in Griekenland commentatoren van ARISTOTELES dien voos 7-rouprcx6s voor identisch verklaard met de
Godheid. De mensch is dan een sterfelijk wezen, in wien zich
tijdelijk de Godheid openbaart. Inderdaad is dit het meest
in overeenstemming met ARISTOTELES ' gedachtengang, die
eigenlijk maar één uxcvijróv aanneemt. AVERROËS vereenSPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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zelvigt nu den voiu; Teotip tx6 niet met God zelf, maar met een
zijner krachten, waardoor de spheer der maan en middellijk
de sublunarische wereld in beweging gebracht wordt. De
mensch is dus als individu sterfelijk ; na zijn dood bestaat
alleen voort de goddelijke kracht in hem, die volgens het
realisme a parte rei als één en dezelfde in alle menschen
gedacht wordt.
Dit Averroïsme werd in Christelijke landen verspreid en
veroorzaakte daar gevaarlijke ketterijen, waarmede de bloedige Albigenzenstrijd samenhangt. AMALRICK VAN BENA en
DAVID VAN DINANT leerden 1200, dat God is het eenig
en gemeenschappelijk wezen van alle dingen -- een zeer
natuurlijke vrucht van het realisme a parte rei. Hun leer
werd te Parijs in 1209, te Rome in 1215 verboden.
Een populaire lezing dier philosophic is die der Amairicanen, namelijk : God de Vader, mensch geworden in ABRAHAM,
God de Zoon in CHRISTUS, God de Heilige Geest in ons ;
zij leidt tot afschaffing der sacramenten en geboden, en de
alleenheerschappij van het weten en de liefde.
Gelijktijdig met de genoemde Arabische philosophen legden
de Joden, die in de Mahomedaansche rijken gewoonlijk een
zeer dragelijk bestaan hadden, zich ijverig toe op de Grieksche
philosophic. Twee richtingen zijn in hun wijsbegeerte te
onderscheiden, de mystieke Kabbala, en een Aristotelisme,
dat gewijzigd is naar de eischen der Joodsche leer.
De Kabbala is volgens de sage van zeer ouden oorsprong;
sommigen voeren haar zelfs tot ABRAHAM den patriarch
terug. Volgens anderen moet de oorsprong gezocht worden
bij Rabbi AKIBA, die wegens het deelnemen aan den opstand
van BARCOCHBA (± 135 n. Chr.), dien hij voor den Messias
hield, ter dood is gebracht. Deze zou het boek Yezirah geschreven hebben, terwijl het boek Sohar aan een zijner
leerlingen wordt toegeschreven. Inderdaad is de Kabbala
een Joodsche lezing van neo-Platonische en neo-Pythagoreïsche bespiegelingen. God is onkenbaar, maar door tal
van middelaars met dc wereld verbonden. De eerste daarvan
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zijn de getallen (Sephiroth), dan de ' letters (de bestanddeelen
van Gods woord of X6/o4 daarna de wereldziel.
Op dit thema worden tal van variaties bedacht, en het
verband tusschen getallen, letters en andere zaken vooral
gebruikt tot voorspellingen over de komst van den verwachten Messias.
De leer, in de Joodsche scholen onderwezen, is altijd veel
minder mystiek geweest dan de Kabbala. Aanvankelijk was
zij meer neo-Platonisch, bijvoorbeeld bij IBN GEBIROL, die
door de scholastici AVICEBRON genoemd, en voor een Arabier
gehouden werd. Hij leefde ongeveer I050 te Saragossa en
schreef daar zijn hoofdwerk : Fens Vitae. Ook de dichter
JEHUDA BEN HALEVY huldigde de neo-Platonische leer en
toonde zich zelfs vijandig aan ARISTOTELES. De eerste onder
de Middeleeuwsche Joodsche auteurs, die, althans wat de
wereldleer betreft, een nagenoeg zuiver Aristotelische leer
verkondigde, was de invloedrijke MOZES MAIMONIDES (i 135-te Cordova, wiens werk nog den grondslag vormt van
1204)
de Israëlietische seminaria.
MAIMONIDES is vast overtuigd van de volledige harmonie
tusschen de zuiver rationeele wetenschap der Grieken en de
geopenbaarde leer der Israëlieten. Zijn hoofdwerk .Moreh
Nebuchim, (De gids der twijfelenden), heeft dan ook ten doel
degenen, die aarzelen een der twee aan te nemen, op het
rechte spoor te houden. De Latijnsche vertaling ervan is met
die der werken van AVICENNA, AVERROËS en AVICEBRON
de bron geweest, waaruit de Christelijke scholastieken hun
eerste kennis van ARISTOTELES putten, en waardoor zij tot
de studie van de werken van ARISTOTELES zelf werden gebracht. Alleen door zijn scheppingsleer, die hij in de plaats
stelt van ARISTOTELES ' leer van de eeuwigheid der wereld,
wijkt MAIMONIDES af van ARISTOTELES' leer omtrent de
wereld ; zijn leer omtrent God ontleent echter ook hij aan
PLOTINUS.
De denkbeelden der neo-Platonische wijsbegeerte, die de
Arabieren en Joden niet onmiddellijk, maar door bemiddeling
van ARISTOTELES ' commentatoren kenden, hadden voor hen
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veel aantrekkelijks. Er is maar één God, dat was beider
leer, en hun godsdienstphilosophie wilde vooral de vraag beantwoorden : Hoe die éénheid Gods en de verhouding van
God tot de wereld op te vatten ? MAIMONIDES volgt den hem
onbekenden PLOTINUS, wel niet in zijn aanbeveling der extase,
maar wel in zijn bespiegelingen over de eenheid. God is
niet iets lichamelijks, want dat is uitgebreid en dus deelbaar.
God heeft geen positieve attributen, want dan zou hij een
veelheid zijn : de substantie en wat daaraan toegeschreven
wordt ; men kan Hem alleen door ontkenningen beschrijven —
niet-lichamelijk, niet-deelbaar, niet-tijdelijk enz.
Maar hoe is het dan te verklaren, vraagt de rechtgeloovige
Jood, dat aan God in de Schrift allerlei attributen worden
toegekend ? Het antwoord van MAIMONIDES op deze vraag
luidt : De Schrift richt zich naar de groote meerderheid, die
geen metaphysica verstaat, en moet allegorisch worden uitgelegd. Zoo staat er in den aanvang van Genesis: „In den
beginne schiep God hemel en aarde", wat, letterlijk uitgelegd,
valsch is, want het wekt het denkbeeld als zou de tijd toen
reeds bestaan hebben. De metaphysicus vertaalt het Hebreeuwsche woord door „uit een beginsel". De vier elementen van
ARISTOTELES vindt MAIMONIDES in het tweede vers : „De
aarde nu was woest en ledig en duisternis (d.w.z. vuur) was
op den afgrond ; en de geest (d. w. z. lucht) Gods zweefde
op de wateren". Op soortgelijke wijze vindt hij de gansche
physica van ARISTOTELES in enkele hoofdstukken van Genesis.
Zoo wordt de geloovige bevredigd. Wat den philosoph aangaat, d. w. z. den Aristotelicus, deze vraagt vooral : Hoe kan
God als volstrekte eenheid een denkend wezen zijn, zooals
ARISTOTELES leert ? In een denkend wezen moeten toch gedachten zijn, en deze gedachten wijzen, als zij waar zijn, terug
op datgene, wat gedacht wordt, het voorwerp der gedachten.
In plaats van een éénheid hebben wij dus een drieheid : het
denkende, zijn denken en datgene, wat het denkt.
In God, antwoordt MAIMONIDES, moeten die drie één en
dezelfde zijn. Bij ons menschelijk en onvolmaakt denken is
zeker de denker iets anders dan zijn gedachten, en deze ge-
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voorgesteld worden ; maar zal God een volstrekte éénheid
zijn, dan moeten in hem denker, denken en gedacht ding
één en hetzelfde zijn.
Wij scheppen door ons denken de voorwerpen of gedachte
dingen niet ; zij bestaan, voordat wij ze denken, en wij beelden ze alleen op onvolledige en dikwijls foutieve wijze af.
NIaar het goddelijk denken is een scheppend denken ; de gedachten, die het voortbrengt, of liever waarmede het identisch is, zijn tevens de gedachte dingen. Ons denken is alleen
mogelijk, omdat er zulk een oorspronkelijk denken bestaat ;
datgene, wat wij door onze wetenschap zoeken te bereiken,
is het nauwkeurig beeld van dat goddelijk denken, dat de
dingen niet voorstelt, maar dat de dingen is.
Aan deze beschouwingen verbindt MAIMONIDES bewijzen
voor het bestaan van God, die evenals zijn wereldleer aan
ARISTOTELES zijn ontleend.

5 5 8. DE TWEEDE PERIODE DER SCHOLASTIEK.

DE INVOERING VAN ARISTOTELES IN DE
SCHOLASTIEK DOOR ALBERTUS MAGNUS
EN THOMAS VAN AQUINO.
Door de werken van de Arabische en Joodsche wijsgeeren,
die ik in de vorige § besprak, werd de kennis van ARISTOTELES ook onder de scholastici meer algemeen. De eerste
Christelijke leeraar, die ARISTOTELES volledig kende, was
ALBERT VON BOLLSTA,DT, bijgenaamd ALBERTUS MAGNUS
I 197-128o), een onvermoeid geleerde, die aan de hoogeschool
te Keulen zijn wijsbegeerte uiteenzette. Behalve de werken van
ARISTOTELES, die hij uit Latijnsche vertalingen kende, en de
werken van tal van Hebreeuwsche en Arabische commentatoren, blijkt hij de natuur ijverig bestudeerd te hebben ; in zijn
commentaren op sommige geschriften van ARISTOTELES legt
hij een groote kennis van dieren, planten en vooral van
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mineralen aan den dag. Zooals ieder, die zich in dien tijd met
natuur-studie ophield, ging hij dan ook door voor een toovenaar.
Door die wetenschappelijke werkzaamheid werd hij geheel
in beslag genomen. Eerst in 126o liet hij zich overreden een
hoog kerkelijk ambt te aanvaarden, dat van bisschop van
Regensburg. In 1262 keerde hij echter reeds tot zijn leerstoel
te Keulen terug, waar hij in 1277 nog de leer van zijn
leerling THOMAS VAN AQUINO verdedigde ; hij bleef daar tot
zijn dood in 1280.
Van de verbazende werkzaamheid van ALBERTUS MAGNUS
getuigen zijn werken, die één en twintig folianten vullen. Zij
zijn echter weinig bestudeerd, daar men de hoofdzaak ervan
korter en veel duidelijker bij zijn leerling THOMAS VAN
AQUINO kan vinden. Het moet ALBERTUS veel moeite gekost
hebben zonder kennis van het Grieksch ARISTOTELES te
verstaan. Toch was dit verstaan voor hem slechts middel,
geen doel op zich zelf. Zijn doel was ARISTOTELES, die door
Arabieren en Joden voor hun grooten wijsgeer werd uitgegeven, voor de Christelijke dogmatiek te doen getuigen. Wat
hij op dit gebied geleverd heeft, is zeker verdienstelijk, maar
staat toch achter bij het werk van zijn reeds genoemden
leerling. Deze mist daarentegen de belangstelling van ALBERTUS voor al wat weetbaar is ; hij is een echt theoloog,
wien in de wijsbegeerte eigenlijk slechts twee onderwerpen
interesseeren : God en de menschenziel.
THOMAS VAN AQUINO, dikwijls „doctor universalis" of
„doctor angelicus" bijgenaamd, heeft dadelijk bij zijn optreden grooten opgang gemaakt, en is reeds in 1323 heilig
verklaard. Hij werd in 1225 (of 1227) te Aquino in Zuid-Italië
geboren uit een aanzienlijk geslacht : hij was de zoon van
graaf LANDOLF VAN AQUINO. Zooals de meeste aanzienlijken
van zijn tijd was de jonge THOMAS door zijn vader voor
het soldatenleven bestemd. Het voorbeeld der monniken van
het klooster Monte Cassino, waar hij werd opgevoed, bracht
hem er echter toe den geestelijken stand te verkiezen. Maar
zijn familie verzette zich tegen die keuze, en hij werd naar
Parijs gezonden, onderweg echter door zijn broeders, die aan

--- 311 -de burgeroorlogen deelnamen aan de zijde der Gibellijnen,
opgelicht en in een vesting gevangen gezet. Tijdens zijn gevangenschap werd niets onbeproefd gelaten om hem van zijn
plan zich in den geestelijken stand te begeven af te brengen,
maar noch de smeekbeden zijner moeder en zijner zusters,
noch de mishandelingen zijner broeders, noch een poging om
hem te verleiden door middel van een pleegzuster, die hem
kwam verzorgen, maar die een vrouw van lichte zeden bleek
te zijn, zooals hij zelf zegt : „meretriciam artem optime
callens", niets vermocht hem in zijn voornemen te schokken.
THOMAS weerstond de mishandeling en verdreef de pleegzuster met een brandend stuk hout uit den haard. Ook een
tweejarige opsluiting werkte niets uit. Eindelijk gaf zijn familie
toe, en kon hij zijn roeping volgen ; hij voegde zich bij de
leerlingen van ALBERTUS MAGNUS te Keulen.
Reeds op zeer jeugdigen leeftijd was THOMAS leeraar te
Parijs. Later doceerde hij ook te Bologna, Napels en in andere
plaatsen. Hij was een vruchtbaar schrijver (de uitgaaf zijner
werken in i 595 bedraagt zeventien folio-deelen), en wegens
zijn groote gaven en zijn talent van bemiddelaar en vredestichter was hij op alle groote kerkvergaderingen een onmisbaar raadsman. In i 274 overleed hij te Terracina in Italië,
op weg van Napels, waar hij destijds doceerde, naar een
concilie te Lyon.
Zijn theologie heeft THOMAS tweemaal uiteengezet ; eens in
zijn Summa Theologiae en eens in zijn Summa contra gentiles.
Zijn philosophie vinden wij neergelegd in vele kleinere tractaten, commentaren op ARISTOTELES, verhandelingen over
metaphysische begrippen, zijn werk Contra Averroïstas enz.
Deze werken zijn zeer duidelijk geschreven en zij toonen
aan, dat THOMAS een helder en methodisch denker was, en
een voorzichtig en zachtzinnig man. Er komen geen moeilijkheden in voor dan alleen van dezelfde soort als in een
goed geschreven leerboek der wiskunde gevonden worden.
Door den arbeid van ALBERT VON BOLLSTaDT en THOMAS
VAN AQUINO krijgt de scholastiek in de i 3de eeuw een geheel
ander karakter dan vroeger. ARISTOTELES wordt erkend als
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zonder Openbaring aangaande de hoofdzaken komen kan.
Reeds bij THOMAS heet hij gewoonlijk „philosophus", en
zijn gezag is toch toen eerst aan het opkomen. Veel drukkender wordt het in de 14de, 15 de en 16 de eeuw. Nog in
1624 verbood het parlement te Parijs bij doodstraf: „stellingen aan te nemen en te onderwijzen in strijd met de oude
en beproefde auteurs". In de statuten der Groninger Akademie
werd opgenomen : „Philosophi ab ARISTOTELIS philosophia
non recedunto, propugnatores paradoxorum et inventores
dogmatum novorum ab ARISTOTELIS doctrina discrepantium
non feruntor." Woordelijk hetzelfde werd te Utrecht nog in
1636 in de statuten der hoogeschool gevonden. Te Leiden
bestond geen dergelijk statuut, maar feitelijk heerschte er
evenmin vrijheid van onderwijs.
De tijd van ARISTOTELES ' onbepaald gezag, waarin hij
praecursor Christi in naturalibus sicut JOHANNES BAPTISTA
in rebus gratuitis (voorlooper van Christus in het rijk der
natuur, evenals JOHANNES DE DOOPER in het rijk der genade) genoemd werd, en waarin het gevaarlijk was aan
een zijner uitspraken te twijfelen, valt dus veel later dan de
I a de eeuw. Maar wel wordt de taak der scholastiek in die
dagen de overeenstemming van ARISTOTELES met de kerkleer aan te wijzen, terwijl zij vroeger veel algemeencr
strekking had, namelijk de overeenstemming der menschelijke wetenschap met die leer in 't licht te stellen.
Nu zijn er aan deze opvatting van de scholastiek ernstige
bezwaren verbonden ; vooreerst is het brengen van harmonie
tusschen de Aristotelische wereldbeschouwing en de door
tal van conciliebesluiten vaststaande, uitgewerkte dogmatiek
een uiterst bezwaarlijke onderneming ; dan heeft de Aristotelische philosophie, hoe hoog men haar ook waardeeren
moge om allerlei redenen, haar zwakke zijden, bepaaldelijk
ten aanzien van de toepassing van het begrip van oorzaak
en gevolg, en het zeer vele, dat daarmee samenhangt.
Over het laatste punt zullen wij later afzonderlijk spreken;
hier wil ik er mij toe bepalen op enkele van de leerstukken
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der kerk te wijzen, die het THOMAS niet gelukt is met
ARISTOTELES ' philosophie in overeenstemming te brengen.
Een eerste gevolg van de erkenning van ARISTOTELES als
den philosoph bij uitnemendheid was de scheiding der theologie in „theologia revelata" en „theologia naturalis" ; de
grondslag der theologia naturalis is dezelfde als van alle
andere wetenschappen, namelijk waarneming en redeneering;
de theologia revelata is gegrond op de Openbaring, neergelegd in de Heilige Schrift en in de Kerk. Slechts ten koste
van dien prijs ondernemen ALBERTUS en THOMAS de overeenstemming van wetenschap en kerkleer aan te toonen. Die
prijs is zeer hoog. Want juist het specifiek Christelijke wordt
in de theologia revelata gebracht ; in de theologia naturalis
blijft eigenlijk alleen een monotheïsme, waarmee zich ook
Mahomedaan en Jood zou kunnen vereenigen.
Nu is echter reeds het aannemen van een Openbaring in
strijd met ARISTOTELES ' leer. Zooals wij zagen (pag. 222)
betoogt ARISTOTELES, dat mot ïv (direct werken) en 7rOr zz1.cv
(door zijn invloed iets bewerken) der Godheid onwaardig zijn,
en dat God zich alleen kan bezighouden met i w& iv (beschouwen) en wel bepaaldelijk met onveranderlijke zelfbespiegeling (vóii at voi co ). De Openbaring nu zou een n-edeTrav
Gods zijn en is dus in ARISTOTELES' stelsel niet mogelijk.
Maar ook in de theologia naturalis komt THOMAS in strijd
met de door hem aangenomen autoriteit. Den grondslag van die
wetenschap vormt het kosmologisch bewijs voor Gods bestaan;
het ontologisch bewijs wordt door THOMAS verworpen. Aan dit
bewijs voor Gods bestaan knoopt hij nu uitvoerige beschouwingen vast over de attributen, die God als Eerste Oorzaak moeten
worden toegeschreven. De wijze, waarop hij tot die attributen
komt, is de zoogenaamde via eminentiae, waarbij de voortreffelijkste eigenschappen aan God worden toegekend, en de
via rernotionis, waarbij men tot de kennis der eigenschappen
van God tracht te komen door uit het begrip van God alles
te verwijderen wat in strijd is met zijn wezen. Zoo komt
THOMAS er toe God vele eigenschappen als verstand, wil,
goedheid en gelukzaligheid toe te schrijven. Deze eigenschap-
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pen worden aan God en aan den mensch echter niet univoce
(in gelijken zin) toegekend maar analogice. De toestanden in
God, met die namen aangeduid, zijn geheel anders dan bij
den mensch, o. a. reeds daarom, omdat God als volstrekt
enkelvoudig wezen niet gedacht kan worden met vele eigenschappen, en dus zijn wil bijvoorbeeld samenvalt met zijn
wijsheid, al moeten wij in onze bekrompen voorstelling van
zijn wezen ons die twee hoedanigheden onderscheiden denken.
Komt door de eigenschappen, die hier aan God worden
toegeschreven, THOMAS reeds in botsing met ARISTOTELES, —
want deze spreekt wel van Gods verstand maar niet van zijn
wil —, in nog hoog-er mate is dat het geval, doordat THOMAS
leert, dat de Godheid de ziel schept op het tijdstip, waarop
liet lichaam genoegzaam voorbereid is om haar op te nemen.
Dit nu zou een Troray Gods zijn, dat nog meer dan 7L`)urrerv
volgens ARISTOTELES onvereenigbaar is neet Gods wezen.
Nog op een ander punt moet THOMAS met zijn leer over
de ziel van ARISTOTELES afwijken. Wij zagen reeds bij
AVERROËS, dat de leer van ARISTOTELES moeilijkheden gaf
door de sterfelijkheid der ziel, die er uit voortvloeit. In ARISTOTELES ' leer zijn alle vormen of Ideeën vergankelijk, alleen
voor de redelijke functies der ziel maakt hij een slecht gemotiveerde uitzondering.
Aan dit aanhangsel van ARISTOTELES ' leer over de menschenziel hecht zich THOMAS. Hij schrijft aan die ziel zoowel
de vegetatieve en de animale als de redelijke functiën toe,
maar leert zeer beslist, dat zij, voor zoover zij redelijk is,
scheidbaar is van het lichaam, en na den dood blijft voortbestaan. Dit wordt gemotiveerd door aan te nemen, dat wel
de anima sensitiva en de anima vegetativa lichamelijke organen noodig heeft, en haar werking dus met de ontbinding
dezer organen moet ophouden, maar dat de ziel als rede
(intellectus) zonder lichamelijk orgaan werkt. De vormen, die
met materie verbonden zijn, gaan met de ontbinding van
het lichaam te gronde, zoo de zielen der dieren, maar de
menschenziel, schoon in dit leven met n aterie verbonden, is
uit haar zelve irnmaterieel. Dit bewijst haar kennis van het
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algemeene (argument aan PLOTINUS ontleend) ; dit bewijst
haar natuurlijk verlangen naar onsterfelijkheid. Hierbij worden
uit de leer van God en de Schepping dc gronden ontleend
voor de stelling, dat een inderdaad natuurlijk verlangen niet
onbevredigd kan blijven.
Nu wordt deze leer over de ziel wel gesteund door plaatsen
uit ARISTOTELES, maar zij is zeker niet de eenige, die de
Aristotelische teksten toelaten, en niet in overeenstemming
met ARISTOTELES ' algemeene beginselen. Alle substanties,
die de wereld samenstellen, worden bij ARISTOTELES opgevat
als gevormde materie. Slechts bij ongeworden substanties kan
er sprake zijn van immaterieele substantie, die enkel vorm
zal wezen. Zoo bij de Godheid. Maar volgens THOMAS zijn,
zooals wij zagen, de menschenzielen geworden, ontstaan.
Daardoor wordt de geheele leer voor een Aristotelicus onaannemelijk. Het ontstaan van immaterieele vormen is voor
ARISTOTELES ondenkbaar. THOMAS komt tot die leer dan
ook niet door haar af te leiden uit zijn Aristotelische beginselen, die er mede strijden, maar door haar over te nemen
uit de dogmatiek, die indertijd van PLATO wel de onsterfelijkheid der ziel, maar niet haar praeëxistentie had overgenomen.

5 59. DE TWEEDE PERIODE DER SCHOLASTIEK (VERVOLG).
DUNS SCOTUS, EN DE STRIJD TUSSCHEN
THOMISTEN EN SCOTISTEN.
Ik heb zoolang stilgestaan bij de disharmonie tusschen de
leer van ARISTOTELES en de Christelijke dogmatiek, omdat
zich daaruit de verdere lotgevallen der scholastiek laten begrijpen, zonder dat het noodig is in de détails diep door te
dringen.
De gevolgen dier disharmonie vertoonden zich in het ontstaan van een onnoemelijk aantal quaesties, die in den tijd,
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waarin zij werden opgeworpen, algemeene belangstelling vonden, maar die in lateren tijd aan velen hoogst wonderlijk
voorkomen, omdat in dien lateren tijd de kennis van de
Christelijke dogmatiek bij de meesten gering is, en die van
ARISTOTELES niet veel grooter. De verdere geschiedenis der
scholastiek is de geschiedenis der discussie over deze quaesties.
Onmiddellijk na THOMAS treedt JOHANNES DUNS SCOTUS
op. (Een Engelschman of Schot, eerst leeraar te Oxford,
later (in 1304) te Parijs en in 1308 te Keulen). Naar dc
meest betrouwbare opgaaf is hij slechts 34 jaar oud geworden, maar in dien korten tijd heeft hij een aantal geschriften geschreven, die in de Lyonsche uitgaaf van 1639
twaalf folio-deelen vullen. Hij critiseert THOMAS op tal van
punten en opent den eeuwendurenden strijd tusschen Thomisten en Scotisten. SCOTUS is even eerbiedig als THOMAS
jegens de kerkleer en bijna even eerbiedig jegens ARISTOTELES.
Beiden streven naar hetzelfde doel, namelijk het aantoonen
van harmonie tusschen de kerkleer en ARISTOTELES ; daar
SCOTUS hierbij echter op tal van punten tot uitkomsten
komt, tegengesteld aan die van THOMAS, en hij lang niet
zoo zachtmoedig van aard is als deze, begint hij een heftigen strijd tegen diens leer. Zijn geschriften kenmerken zich
door een scherpe taal en paradoxe uitdrukkingswijze, waardoor zij sterk afsteken bij die van den „doctor angelicus".
Hoewel geen minder populair leeraar dan deze, is hij dan
ook niet heilig verklaard.
Een der punten, waarover dc strijd ontbrandde, is het
principium individuationis. De vraag werd gesteld : Waardoor is een individu juist dat individu ? Waardoor is SOCRATES
niet alleen mensch, maar ook SOCRATES? Waardoor is PLATO,
PLATO ? „Dwaze vraag," zeggen later de nominalisten, „het
individueel bestaan is de bestaanswijze van het werkelijke. Men
kan evengoed vragen, waardoor is wit, wit ? en is de ster,
die de astronomen Uranus noemen, wel inderdaad Uranus ?"
Zoo kunnen echter noch THOMAS, noch SCOTUS die vraag
op zij zetten. Beiden nemen een overeenkomstige menschelijke natuur in alle menschen aan ; beiden hellen over tot het
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realisme a parte rei; zij houden de „naturen" (essentiae rerum)
voor de eigenlijke werkelijkheid. Hoe komt diezelfde natuur
er toe zich in SOCRATES zoo, in PLATO anders te vertoonen?
Wat is het principium individuationis ? Dat is, zegt THOMAS,
de materie, niet in geheel vormloozen toestand (materia prima),
want die is bij alle dingen dezelfde, maar de materia quanta.
Deze leer geeft moeilijkheden, onder anderen bij de formae
separatae. Menschenzielen na den dood, engelen, sterrengeesten,
zijn volgens THOMAS immaterieel, niet met materie verbonden. Hoe kan dan hier de Idee, bijvoorbeeld : menschenziel,
engel, zich in vele individu's vertoonen ? Op die vraag antwoordt THOMAS met de machtspreuk : Elk individu representeert hier een klasse, „tot sunt species quot individua". Er
zijn vele engelen, ieder met zijn eigen natuur of wezen, maar
zij vormen geen geslacht van engelen, zooals bijvoorbeeld de
eiken, linden enz. het geslacht der boomen. Er is dus geen
forma der engelen, gelijk er een forma der boomen is, maar
iedere engel is een afzonderlijke forma.
Tegen deze leer komt SCOTUS terecht op. Vooreerst ontkent hij 't bestaan van geworden immaterieele vormen, wat
in overeenstemming is met ARISTOTELES ' leer. Menschenzielen en engelen zijn gevormde materie, alleen behoeft men
niet te denken aan juist dezelfde materie als die der aardsche
lichamen ; de materie der ziel en der engelen deelt met de
aardsche het generieke kenmerk van wijzigingen te kunnen
ondergaan, vormen d. w. z. hoedanigheden te kunnen opnemen,
maar tusschen beide materies blijft een specifiek verschil. Ten
tweede verklaart hij : het principium individuationis ligt niet
in de materie, maar in den vorm.
SOCRATES is SOCRATES natuurlijk niet door den vorm : mensch,
dien hij met PLATO deelt, maar evenmin door zijn materie,
die als materia prima gedacht bij alle menschen dezelfde is,
ook niet door zijn materia quanta, want het kenmerkende
dezer materia quanta, bij SOCRATES iets anders dan bij
PLATO, moet gedacht worden als zekere vorm, waardoor die
materia quanta in SOCRATES Socratisch is, in een paard
daarentegen paardelijk. Met andere woorden : SOCRATES is
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natuur ook een bijzondere SOCRATES-natuur heeft, de Socratitas. Zoo heeft elk individu behalve vele quidditates, (antwoord gevende op de vraag Quid est ?), waardoor het tot de
klasse behoort, waartoe het behoort, waardoor b.v. SOCRATES
een levend wezen en een mensch is, ook nog zijn haecceïtas
waardoor het juist het voorwerp is, dat het is (haec res).
Zoo zijn voor SOCRATES de corporeïtas, anitnalitas en humaanitas quidditates, terwijl Socratitas de haecceïtas is.
Deze haecceïteiten en quiddiceiten hebben later ongemeen
veel vroolijkheid gegeven. ERASMUS vindt er aanleiding in,
den naam van SCOTUS door het Grieksche woord c x6ro;, duisternis te verklaren. Toch moet men erkennen, dat men, eenmaal de begrippen materie, en vorm of Idee op de natuur
toepassende, consequenter handelt door SCOTUS dan door
THOMAS te volgen. De scholastici toch noemen vorm of Idee
datgene, waarin alle menschen, niettegenstaande de vele punten van verschil, die zij vertoonen, overeenstemmen. Maar
ook zijn er belangrijke verschilpunten tusschen SOCRATES als
zuigeling, als jongeling, en als man ; SOCRATES ziek, SOCRATES
gezond ; SOCRATES droevig, en SOCRATES vroolijk. Waarom
zou men dan datgene, waarin deze alle overeenkomen, datgene,
waardoor SOCRATES SOCRATES is en blijft, niet eveneens een
Idee noemen ? Ieder, die over het wezen van SOCRATES of
over de persoonlijkheid van BISMARCK handelt, tracht aan te
beven wat SCOTUS de haecceïtas noemde.
Inderdaad zijn de begrippen materie en vorm zoo glibberig
van nature, dat men het over de toepassing nooit eens kan
worden. Reeds in den slapenden zuigeling is de materie van
den mensch met een vorm voorzien, en als hij wakker wordt
komt er een nieuwe vorm bij. En daar hij eiken dag nieuwe
hoedanigheden aanneemt, kan men hem telkens als de materie beschouwen waarin zich een nieuwe vorm openbaart. ARISTOTELES spreekt maar van één vorm, die eenmaal toen het
eitje zich begon te ontwikkelen, de materie bezield zal hebben.
Maar het is duidelijk, dat dit geheel willekeurig is. De veranderingen in den mensch vormen een aaneengeschakelde
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reeks, en het is willekeurig, dat ARISTOTELES één daarvan
generatio noemt en al de volgende als alteratio daarnevens
stelt. Bij de eerste zal de materie een forma substantialis opnemen, d.w.z. een nieuwe substantie worden, bij de tweede
maar een forma accidentalis opnemen, d. w. z. alleen een
nieuwe hoedanigheid verkrijgen.

Van minder schoolschen aard is de strijd tusschen Thomisten en Scotisten over de leer van God in zijn verhouding tot
de wereld.
Deze leer is bij THOMAS een sprekend bewijs van de
voorzichtigheid en gematigdheid, die hem kenmerken, de vrucht
van de vaste gewoonte om niet uitsluitend te letten op één
enkelen gedachtengang, maar voorzichtig in aanmerking te
nemen, of de gevolgtrekkingen niet in strijd komen met
andere aannemelijke gedachtenreeksen.
Zooals wij zagen, schrijft THOMAS God niet alleen verstand
toe, wat in overeenstemming is met ARISTOTELES ' leer, maar
ook een wil. Die wil heeft de bestaande wereld uit het niet
voortgebracht, maar had evengoed in plaats daarvan vele
niet-bestaande dingen kunnen voortbrengen, want Gods verstand kent oneindig veel dingen, vooreerst de bestaande,
maar daarenboven oneindig veel niet bestaande. God heeft
dus in zekeren zin een keuze gedaan uit de mogelijke werelden, en die keuze wordt door THOMAS aangehaald als een
uiting van zijn vrijen wil. Door fijne distincties tracht hij
aan te toonen, dat die keuze en die vrije wil niet wijzen op
eenige veranderlijkheid in God. Had God, ofschoon vrij
kiezende, de wereld geheel anders kunnen inrichten dan hij
gedaan heeft ? Dit laat zich zeker denken, maar de verwezenlijking van zulk een gedachte is in strijd met Gods wijsheid.
Nu is eensdeels Gods wijsheid natuurlijk volstrekt onveranderlijk, anderdeels zijn wil maar een andere naam voor zijn
wijsheid, ten derde is natuurlijk zijn almacht niet onbepaald,
want hij kan bijvoorbeeld niet iets voortbrengen, dat tegenstrijdige eigenschappen vereenigt. Voegt men bij deze drie
stellingen, die THOMAS uitspreekt, de stelling, dat het een
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de allervolmaakste keus deed, dan blijkt de keuze van de te
scheppen wereld uit verschillende mogelijke werelden inderdaad
gedetermineerd te zijn door Gods wezen. D. w. z. THOMAS'
premissen leiden tot de conclusie, dat alle handelingen van
God gedetermineerd zijn, schoon THOMAS zelf die conclusie
niet uitspreekt, maar het tegendeel beweert.
Wat nu THOMAS wel leert — de vrije wil van God ten
aanzien der schepping — maar bij hem in strijd komt met
andere belangrijke stellingen, is bij DUNS SCOTUS een hoofdzaak. En als men nagaat, wat hij er uit afleidt, clan ziet
men waarom de voorzichtige THOMAS die leer wel uitspreekt,
maar haar omringt met zooveel clausulen en limitaties, dat
haar tegendeel uit die clausulen en limitaties voortvloeit.
De wereldsche dingen — zegt SCOTUS - zijn alle toevallig
(contingent), d. w. z. zij kunnen anders zijn dan zij zijn.
Gegeven eenmaal hun oorzaak in God, moeten zij zeker
zijn zooals zij zijn -- ex determinata causa determinatus
sequitur effectus — maar die oorzaken in God konden anders
zijn. Er is dus in God een contingenter werkende oorzaak.
De redeneering van THOMAS, dat God uit de mogelijke werelden de te scheppen wereld heeft uitgekozen, omdat zij de
beste is, gaat niet op. Zij zou Gods wil aan de noodzakelijkheid onderwerpen en heeft geen zin. Want goed is datgene,
wat God gewild heeft ; dat is de definitie van het woord
„goed". De mensch heeft dus een maatstaf voor wat goed
en kwaad is : Gods geopenbaarde wil. Maar voordat die wil
zich geuit heeft, is er geen maatstaf, en daarom is het ongerijmd te zeggen, dat God de beste wereld geschapen heeft.
Dat de wereld zoo en niet anders is, heeft dus alleen zijn
oorsprong in Gods onnaspeurlijken wil. Dit geldt van den
samenhang van oorzaken en gevolgen in de schepping ; het
geldt ook van de zedewet. Gods almacht is alleen in zooverre
beperkt, dat hij geen tegenstrijdigheid tot werkelijkheid kan
maken — hier houdt ook SCOTUS ' twijfel aan de betrouwbaarheid der rede op, want het principium contradictionis is
bij ARISTOTELES de hoogste wet — maar er zou geen tegen-
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strijdigheid in zijn als de oordeelen op zedelijk gebied anders
waren dan God ze thans bepaald heeft. Alleen omdat Gods
Openbaring het beveelt, is liefde tot den naaste iets goeds ;
Hij had evengoed het tegendeel kunnen leeren ; dan zou het
goed geweest zijn den naaste te haten.
Het is nu niet moeilijk in te zien, dat vragen, zeer gewichtig
voor het maatschappelijk leven, ten nauwste samenhangen
met de schijnbaar zoo schoolsche quaestie, of God de wereld
zoo gemaakt heeft, als zij is, omdat zij zoo de beste is (THOMAS),
dan wel of zij, omgekeerd, zoo de beste is, omdat hij haar
zoo gemaakt heeft (SCOTUS), als men bedenkt, dat het verschil
niet alleen over de schepping der stoffelijke natuur, maar
ook over de vaststelling van den inhoud der zedewet loopt.
De opvatting van THOMAS legt den nadruk op de naar scholastieke leer noodzakelijke gedeeltelijke overeenstemming van
God en creatuur als oorzaak en gevolg, en erkent daardoor
tot op zekere hoogte de betrouwbaarheid der menschelijke
rede bij de beoordeeling van goed en kwaad. Natuurlijk keurt
THOMAS niets af, wat God gedaan heeft of doet. Maar hij
zegt toch niet eenvoudig : Ik keur goed en bewonder, omdat
Gods wil spreekt, maar wel : Ik keur goed en bewonder,
omdat Gods wil nooit iets anders kan voortbrengen dan wat
een zoo groot mogelijk deel aan zijn volmaaktheid heeft.
SCOTUS daarentegen zegt : Ik moet aanbidden wat God
doet, afgezien van de vraag of het goed is. Want die vraag
heeft bij Gods werken geen zin. De definitie van het goede
is toch : „Wat overeenkomstig is met Gods wil", en die wil
is volstrekt vrij.
Daarom is THOMAS in zijn tijd een voorstander van een
redelijken godsdienst, SCOTUS, ondanks zijn scherpzinnigheid,
een vriend van blind autoriteitsgeloof. Ook de menschelijke
rede deelt volgens THOMAS in de voortreffelijkheid, die al
het geschapene aan zijn oorzaak ontleent. Hij is dan ook
allerminst vijandig aan onderzoek en wetenschap, zijn levensdoel is de overeenstemming van wetenschap en kerkleer aan
te wijzen.
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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SCOTUS gaat zeker niet zoo ver, dat hij de menschelijke
wetenschap als ten eenenmale bedriegelijk verwerpt, maar hij
waardeert haar toch lang zoo niet als THOMAS. Hij heeft niet
zooals deze een philosophisch stelsel ontworpen, dat rede en
geloof moet verzoenen ; zijn dikwijls scherpzinnige critiek op
THOMAS diende niet zoozeer om er een ander stelsel voor
in de plaats te stellen, als wel om te wijzen op de noodzakelijkheid om uitsluitend vast te houden aan de Openbaring.

In het vervolg van den strijd tusschen Scotisten en Thomisten bleek deze niet uitsluitend een verschil tusschen de
aanhangers van twee wijsgeeren met verschillenden geestesaanleg te zijn, maar van twee geestelijke orden, waarvan
THOMAS en SCOTUS de representanten zijn. THOMAS is een
Dominicaan, en de Dominicanen zijn over 't algemeen evenals THOMAS ingenomen met wetenschap en studie ; zij zijn
verdedigers van de leer, dat wetenschap en godsdienst, goed
beschouwd, harmonieenen. SCOTUS is een Franciscaan ; hij
behoort tot de orde, die den „contemptus mundi" zoo streng
wil opgevat hebben, dat de pausen tegen sommige harer
leden met krasse maatregelen moesten optreden. Op het concilie te Vienne 1311 werd dan ook de richting der strengere
Franciscanen veroordeeld.
Hoe diep de kloof tusschen deze twee richtingen was, kan
blijken uit het feit, dat in den vaak voorkomenden strijd
tusschen vorsten en den paus, de Franciscanen soms ijverige
voorstanders van de vorsten waren, en dat zij naar hun
overtuiging daardoor niet ophielden trouwe aanhangers der
Katholieke kerk te zijn.
Die houding is daardoor te verklaren, dat onder de Franciscanen een neiging tot mystiek en een daarmee gepaard gaande
sterke verachting voor het wereldsche heerschte. Het streven
der pausen naar politieke macht en de pauselijke zorg voor
de geldelijke belangen der geestelijkheid was hun daarom een
ergernis. Zij wilden den staat souverein laten op wereldsch
gebied om de werkzaamheid der kerk uitsluitend te beperken
tot de zorg voor geestelijke belangen.
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Onder het wereldsche, dat door de Franciscanen wordt
geminacht, behoort in de eerste plaats ook de wetenschap.
De ware prediking is volgens hen niet de verkondiging eener
leer, maar het schetsen en navolgen van CHRISTUS ' leven.

6o. DE DERDE PERIODE DER SCHOLASTIEK.
WILLEM VAN OCCAM EN I)E HERLEVING
VAN HET NOMINALISME.
Vergeleken bij THOMAS nadert SCOTUS reeds meer tot het
nominalisme ; toch is hij volstrekt nog geen nominalist te
noemen. Kort na zijn dood treedt echter een krachtige herleving van het nominalisme in. Het is WILLEM VAN OCCAM
(gest. 1347) aan wien deze herleving van het nominalisme
wordt toegeschreven. Eigenlijk ten onrechte. OCCAM formuleert met groote scherpte de theorie over de beteekenis der
algemeene namen, die wij boven de juiste hebben genoemd.
Maar, zooals wij zagen, was die leer niet te gebruiken voor
de kerkelijke orthodoxie, die alleen haar leer, het realisme
a parte rei, als realisme liet gelden. Vandaar, dat OCCAM
tot de nominalisten gerekend wordt. In zooverre komt hij
werkelijk met dezen overeen, dat hij de theologia naturalis
geheel verwerpt en het geloof uitsluitend als richtsnoer aanneemt. Als een gevolg van zijn optreden ontbrandt opnieuw
de strijd tusschen de realisten a parte rei, die geloof en
wetenschap vereenigbaar achten, en hun tegenstanders, die
zich voornamelijk op nominalistisch standpunt stellen, en
deze herleefde strijd is karakteristiek voor de derde phase
der scholastiek.
Uit die derde phase vooral is de slechte reputatie der
scholastiek afkomstig, en dit is begrijpelijk, omdat in die
periode de strijd volkomen onvruchtbaar werd, doordat beide
partijen in den regel een onhoudbare leer verdedigden. De
nominalisten, door hun bezwaren tegen wetenschap over
reëele dingen gedreven, wijdden zich uitsluitend aan critiek
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op anderen en spitsvondigheden op 't gebied van logica en
grammatica. Maar door hun critiek op de officieel erkende
leer — de realisten waren in den regel mannen der officieele
wetenschap, gesteund door de kerkelijke autoriteiten -- vonden zij altijd steun bij de jeugd, dikwijls uit politiek ook bij
de wereldlijke overheden.
Het schijnt mij niet noodig hier langer over die onvruchtbare twisten uit te weiden ; liever wil ik nog een oogenblik
stil staan bij de mystieke richtingen, die vooral tegen het
einde der Middeleeuwen grooten invloed verkregen.

61. MYSTIEKE RICHTINGEN UIT DE TWEEDE HELFT
DER MIDDELEEUWEN.
In tegenstelling met de eigenlijke scholastici ontleenen de
mystieken den grondslag van hun denkbeelden niet aan ARISTOTELES, maar aan PLOTINUS. Wel waren de werken van
PLOTINUS zelf niet bekend, maar men kon kennismaken met
zijn denkbeelden óf door JOHANNES SCOTUS ERIGENA Of door
geschriften van Arabischen of Joodsch-Middeleeuwschen oorsprong (de Kabbala).
MEISTER ECKHART (1250--1329) schetst den godsdienst als
éénworden van de ziel met God, een vereenzelviging, niet te
bereiken door geleerdheid, ook niet door zoogenaamde goede
0 t;, door hem een „unaussprechwerken, maar door de cznw
liches Anschauen" genaamd. Het woord „unaussprechlich" is
inderdaad zeer juist, want God moet als geheel praedicaatloos
opgevat worden. Hij mag dus niet eens „het zijnde" heeten
en zou met evenveel recht „het niet" genoemd worden. Als
voorwerp van het meest algemeene begrip, en alleen met
dat begrip overeenstemmend, kan hij geen hoedanigheden
hebben, want daardoor zou hij tevens onder andere begrippen vallen.
Aan den anderen kant is God „alle Creaturen", die dade-
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lijk in hem overgaan, als zij ophouden, „hie und nu" te
zijn d. w. z. als zij hun individualiteit verliezen. De weg des
heils is dus volgens ECKHART voor een ieder zijn individualiteit af te leggen : „dein Wesen stampfe nieder". Strijd
tegen alle begeerten, het streven om zelfs niets meer te
willen, is de weg waarlangs men er zich toe voorbereidt, dat
God zich in ons openbare. Deze richting leeft nog voort in
het Christelijk quietisme ; en is ook door SCHOPENHAUER
aangenomen (die Verneinung des Willens).
De groote duisterheid, die deze theorie eigen is, valt in
het oog. En dat kan niet anders verwacht worden ; zij handelt in woorden over iets, dat niet in woorden gezegd, maar
dat alleen gevoeld kan worden. Vandaar, dat tegenstrijdigheden schering en inslag zijn. In niet geringer mate lijden
de voorschriften voor het leven, door de aanhangers dezer
leer gegeven, aan innerlijke tegenstrijdigheid. Zoo zeggen zij
b.v., dat 's menschen wil vernietigd moet worden, maar het
middel daartoe is krachtige inspanning ter bedwinging van
allerlei begeerten, — juist het ware middel ter verkrijging
van veel wilskracht. De individualiteit is 's menschen grootste
fout volgens den mysticus, maar toch eischt hij, dat men zijn
persoonlijke meening zal stellen tegenover de traditie, en noch
aan de leer der kerk, noch aan de werken, die zij vordert,
veel waarde zal hechten.
Ondanks deze zonderlinge contradicties, waaraan zij lijdt,
heeft de leer van MEISTER ECKHART grooten invloed gekregen, minder echter haar metaphysische bespiegelingen dan
wel de practijk : de navolging van het armoedig leven van
CHRISTUS. Onder zijn volgelingen zijn de voornaamste : HEINRICH SUSO, de dichter uit Constanz (1300-1365) en JOHANNES
TAULER, de beroemde prediker uit Straatsburg (i 300-136 1).
Onze landgenoot RUYSBROECK, door de Duitsche leerboeken
gewoonlijk bij de „Duitsche mystieken" ingelijfd, staat nog
meer onder den invloed der zoogenaamde „Victoristen",
d. w. z. de school der kerk van ST. VICTOR te Parijs, die sinds
I I 18, toen HUGO DE ST. VICTOR kanunnik werd, een mystieke
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richting vertegenwoordigde, waarvan groote invloed uitging. De
leer dezer Victoristen, schoon niet uitgewerkt tot een wijsgeerig
stelsel zooals bij ECKHART, berust toch natuurlijk op zekere
wijsgeerige beschouwingen. Hoofdzaak is wat wij reeds bij
HUGO vinden : „Rerum incorrupta veritas ex ratiocinatione
non potest inveniri". Dit komt hierop neer, dat niet de wetenschap, maar de poëzie leeraces is der menschheid, een bewering, waarvan men noch kan zeggen, dat zij geheel juist,
noch, dat zij geheel onjuist is.
De Victoristen geven verder uitsluitend een levensleer „Itinerarium mentis ad deum", handleiding op den weg der ziel tot
God. Drie „oogen" heeft de mensch: de zinnen ; het zelfbewustzijn of de rede, waardoor hij zich zelf kent ; de conternplatie,
waardoor hij de Ideeën in God ziet. Van nature moest de
contemplatie den mensch zeer licht vallen, zijn natuurlijk
element zijn ; zij is het niet ten gevolge van den zondeval.
Deze heeft alleen het oog voor de stoffelijke wereld onveranderd gelaten ; de twee andere oogen bedorven. Daarom moet
de mensch in zijn gevallen staat beginnen met te gelooven wat
de kerk leert, en trachten door verbeelding tot de contemplatie te geraken. Hulpmiddelen op dien weg zijn „de bewegingen der ziel naar het goede", inwerkingen Gods, waarop
de Christen nauwlettend acht te geven, en die hij onderdanig
te volgen heeft. Het machtigst middel om die bewegingen tot het
goede deelachtig te worden is het zich nauwkeurig verbeelden
van het liefderijk en armoedig leven van JEZUS en het navolgen
van dat leven, voor zoover de omstandigheden gedoogen.
De levenspractijk dezer mystieken is geheel dezelfde als die
der Duitsche, maar de moeilijke vragen over het verband
van den enkelen mensch tot het Heelal laten zij rusten.
Een belangrijke mystieke richting in ons land ging ook
uit van GEERT GROOTE (gest. 1384), den stichter der Broederschap des gemeenen levens, wier leden zich uit de wereld
terugtrokken echter zonder kloosterbelofte af te leggen, en
samen woonden in zoogenaamde fraterhuizen, hun tijd verdeelend tusschen godsdienstoefening, ziekenverpleging en
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onderwijs aan arme kinderen. In korten tijd verspreidden zich
deze fraterhuizen over geheel Nederland en het aangrenzend
deel van Duitschland.
Het klassieke boek dezer richting is het werk „De Imitatione Chiristi" van THOMAS A KEMPIS (gest. 1471), die, zelf
opgevoed in het fraterhuis te Deventer, later broeder en
weldra prior van het huis te Zwolle werd.
De invloed van deze mystieke richting is in het Protestantsch gedeelte van ons land zeer duidelijk te bemerken.
Te allen tijde verrijzen er kleine secten, die gewoonlijk
slechts een kortstondig bestaan hebben, en wier denkbeelden
geregeld blijken af te stammen van deze, ten slotte neoPlatonische mystiek.
Roomsch-katholieke schrijvers plegen de verdiensten dezer
mystieken aan hun kerk en richting toe te rekenen ; mijns
inziens geschiedt dit geheel ten onrechte, en waren die mystieken wegbereiders en geestverwanten der Hervormers. Inderdaad was het hun invloed, waardoor de Hervormde leer zich
in Duitschland en Nederland zoo snel kon verspreiden. De
leer van LUTHER komt met de hunne daarin overeen, dat
ook hij de onmisbaarheid der kerk voor bekeering en wedergeboorte ontkent, en den weg tot verlossing ziet in de onmiddellijke vereeniging van den geloovige met God. Voorts
meent LUTHER evenals de mystieken, dat het geloof, het
bewustzijn van de vereenzelviging met God, voldoende is ter
rechtvaardiging van den mensch, terwijl de kerk de vervulling
van zekere plichten, de zoogenaamde „goede werken" eischt.
Voor de mystieken is het aandringen op het verrichten van
die goede werken iets ergerlijks, want wie het rechte geloof
heeft, kan niet anders dan goede werken doen. Toen LUTHER
zijn leer verkondigde, zeide hij in hoofdzaak niets nieuws,
maar was hij de tolk van millioenen zijner landgenooten.

HOOFDSTUK
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der Renaissance.

5 61. HERLEVING DER OUD -GRIEKSCHE STELSELS
TIJDENS DE RENAISSANCE.
De uiterlijke aanleiding, waardoor de oud-Grieksche stelsels
in de 15de eeuw weer meer bekend werden, was het voorttrekken der Turken, waardoor talrijke Grieken uit KleinAzië en weldra ook uit het Byzantijnsche rijk in Europa
naar Italië werden gedreven, en zoo de kennismaking met het
Grieksch gemakkelijk maakten. In het bijzonder werd tot de
verspreiding van het Grieksch veel bijgedragen door de
groote kerkvergadering te Florence (1438), waarop een unie
tusschen de Latijnsche en de Grieksche kerk tot stand kwam,
die echter bij de Grieken niet veel succes had. Een der geleerde Grieken, die aan deze vergadering deelnamen, was
GEORGIUS GEMISTUS, een groot bewonderaar van PLATO,
wiens bewondering zoo ver ging, dat hij PLATO ' S naam in
gewijzigden vorm had aangenomen en zich PLETHO noemde.
Deze PLETHO werd door COSMO DE MEDICI in Florence
teruggehouden, waar hij in vereeniging met COSMO oprichter
der Florentijnsche Platonische Academie werd.
Na hem werd de Academie bestuurd door BESSARION VAN
TREBIZONDE en daarna door MARSILIUS FICINUS, den bekenden
vertaler der werken van PLATO en PLOTINUS, wiens vertalingen nog steeds bij het vaststellen van den tekst van PLATO'S
werken gebruikt worden.
De vereering van deze mannen voor PLATO was zeer groot.
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Op de dagen, die volgens de traditie voor geboorte- en sterfdag van PLATO werden gehouden, hielden zij feestmalen,
waarbij PLATO 'S geschriften werden gelezen en verklaard. Zij
stelden PLOTINUS echter bijna even hoog als PLATO, en
FICINUS meende vooral in den duisteren dialoog PARMENIDES
reeds het geheele neo-Platonische systeem te vinden. Hoewel
deze identificeering van de leer van PLATO en het neoplatonisme, naar wij gezien hebben, onjuist is, is de opvatting van FICINUS tot aan het begin der i9de eeuw de
heerschende gebleven.
De invloed der Florentijnsche Academie bepaalde zich
natuurlijk niet tot Italië ; want Italië was destijds het land,
waarheen iedereen zich begaf, die de laatste hand aan zijn
wetenschappelijke vorming wilde leggen. Onder de Duitschers,
die eenigen tijd te Florence vertoefden, is REUCHLIN (1455—
I 522) een der merkwaardigste. Evenals PICO DE MIRANDOLA
bestudeerde hij ijverig het Hebreeuwsch ter wille van de
Joodsch-Middeleeuwsche mystieke literatuur, de reeds vroeger
besproken Kabbala. Hij schreef over de cabbalistiek (De arte
cabbalistica), en zijn ingenomenheid met de Joodsche geschriften bracht hem in heftige botsing met de Keulsche Dominicanen VAN TONGEREN en HOOGSTRATEN naar aanleiding
van een strijd, die ontstaan was, doordat een Joodsch renegaat, PFEFFERKORN, van keizer MAXIMILIAAN de opdracht
had weten te verkrijgen (i5 1 o) de Joodsche boeken te verbranden, waarin spot en bestrijding van het Christendom
voorkwamen.
Ofschoon de Dominicanen partij trokken vóór PFEFFERKORN,
gelukte het REUCHLIN deze anti-semitische beweging in haar
vaart te stuiten. De Epistulae virorum obscurorum zijn voor
een groot deel zijn werk en dat van ULRICH VON HUTTEN.
Een geestverwant van REUCHLIN was AGRIPPA VON NETTESHEIM (1486-1535), wiens richting duidelijk blijkt uit de
titels zijner hoofdwerken : De occulta philosophia, d.w.z. over
de cabbalistiek, en De incertitudine et vanitate scientiarum.
Vooral bij hem treedt de belangstelling in de magie op den
voorgrond, die trouwens bij geen der neo-Platonici geheel
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ontbreekt. Zijn alle wezens bezield en alle zielen ten slotte
uitvloeisels van de wereldziel, die zelve weer van de Godheid stamt — zooals de neo-Platonici leeren — dan is de
heerschappij over die zielen de kortste weg om ook in
de stoffelijke natuur de werkingen voort te brengen, die
men wenscht. Ik heb er vroeger op gewezen hoe de daemonologie en magie hoofdzaak zijn, niet zoozeer voor PLOTINUS zelf, als wel voor zijn volgelingen. PORPHYRIUS weet
mede te deelen, dat de daemonen samengesteld zijn uit
een aetherisch lichaam en een ziel, dat zij hun woonplaats
hebben in het ondermaansche, en te onderscheiden zijn in
goede en kwade daemonen, waarvan de laatste in menschelijke lichamen dringen en er ziekten en booze neigingen veroorzaken. Voorgevoelens en waarzeggende droom gin daarentegen zijn dikwijls het werk van goede daemonen.
Het is vooral de geneeskunde, die onder deze beschouwingen heeft geleden. In den bloeitijd der Grieksche beschaving
was HIPPOCRATES op den goeden weg in deze wetenschap ;
de door hem beschreven ziektebeelden munten uit door nauwkeurigheid. De Alexandrijnsche medici bleven bij zijn rationeele
opvatting, maar in de Middeleeuwen ontaardt de geneeskunde
bijna geheel in magie.
Een der incest bekende geneeskundigen uit den Renaissancetijd is HOHENER (PHILIPPUS THEOPHRASTUS BOMBASTUS PARACELSUS 1493-1541), een man, die zonder twijfel veel hooger
staat dan zijn gelijktijdige kunstbroeders, en bijvoorbeeld de
kwikpraeparaten en het opium in de geneeskunde heeft ingevoerd. Volgens hem is het bij ziekten niet zoozeer de taak
van den medicus om door chemische invloeden de ziekte te
bestrijden, dan wel om het Levensprincipe (den Archeus of
regeerder), dat in den mensch zetelt, op te wekken en in zijn
strijd tegen het ziekteprincipe te versterken.
Bij deze opwekking van den Archeus ging het soms al
wonderlijk genoeg toe. Veel erger werd het echter voor den
patiënt, wanneer zijn kwaal voor bezetenheid verklaard, en
de duivelbanner (exorcist) te hulp geroepen werd. Vele vormen van zenuwlijden werden op deze wijze behandeld ; zoo
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b.v. de wonderlijke gevoelloosheid der huid bij de vrouwen,
die als hexen veroordeeld werden. Thans is deze gevoelloosheid een zeer bekend verschijnsel. Ook de buitengewone
scherpte der zintuigen, die bij anderen voorkomt, de hyperaesthesie, werd als bezetenheid beschouwd, en visioenen, en
vele andere verschijnselen.
Naast PARACELSUS zijn de VAN HELMONT 's en de Engelschman FLUDD bekende alchemisten. De wonderlijke geestestoestand van deze mannen vindt men goed beschreven in
GOETHE 's Faust. Treffend juist zijn weergegeven : hun diepe
minachting voor de officiëele wetenschap, hun streven naar
onmiddellijke kennis, waaruit belangstelling in magie en
alchemie vanzelf voortkomt, en hun opvatting van mystieke
beschouwingen als de hoogste wijsheid.
Behalve het neo-Platonisme vonden gedurende de Renaissance verschillende andere stelsels van de Grieksche wijsbegeerte opnieuw aanhangers.
Reeds tijdens de Middeleeuwen waren er twee Aristotelische richtingen : de Averroïstische en de Christelijk-scholastieke.
In de Renaissance komen hier nog twee richtingen bij : de
Alexandrinische, d.w.z. de richting dergenen, die de Arabische
en Christelijke commentatoren verwerpen en de verklaring
van ARISTOTELES ' leer, zooals die door den Griekschen
schrijver ALEXANDER VAN APHRODISIAS wordt uiteengezet,
aanvaarden, en de zuiver Aristotelische richting, die alle
commentatoren verwerpt en den echten tekst van ARISTOTELES
meent te verstaan.
Deze richtingen, die elkaar de heerschappij aan de hoogescholen van Italië betwistten, waren alle met de kerkleer in
heftigen strijd. Hun onderlinge strijdpunten zullen wij laten
rusten als zijnde van zeer weinig actueel belang. Om aan te
toonen hoe openlijk zij de kerkleer durfden bestrijden zal
ik echter den inhoud van de werken van PETRUS P0MPONATIUS (1462-1525), die te Padua de Alexandrinische richting verdedigde, kort weergeven.
In zijn werk De immortalitate animae vinden wij een
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doorloopend betoog, dat de ziel èn blijkens de rede èn volgens de leer van ARISTOTELES sterfelijk is. Dat inderdaad
de onsterfelijkheid der ziel niet in ARISTOTELES ' systeem
past, hebben wij reeds vroeger besproken. Het argument, dat
ontleend wordt aan 's menschen bestemming tot verstandelijke en zedelijke volmaaktheid, bewijst volgens POMPONATIUS
niets, want waaruit blijkt, dat ieder mensch tot verstandelijke
en zedelijke volmaaktheid bestemd is ?
Het argument, dat tot onsterfelijkheid concludeert wegens
de noodzakelijkheid eener belooning der deugd, berust op een
valsch begrip der deugd. Deze toch vindt haar belooning in
zichzelf; alle zoogenaamde goede daden, gedaan met het
oog op aardsche of hemelsche belooning, ontspringen niet
uit het ware beginsel.
Maar, zegt men, als de deugd niet beloond wordt, en de
ziel sterfelijk is, dan dwalen alle godsdiensten en de geheele
menschheid bedriegt zich. Dat moet men inderdaad aannemen, antwoordt POMPONATIUS, want het bewijs uit den
consensus gentium heeft niet de minste waarde.
In zijn boek De incantationibus bestrijdt POMPONATIUS de
mogelijkheid der magie en daarenboven van het wonder in
het algemeen. Een Aristotelicus kan wel niet komen tot het
denkbeeld van natuurwetten zonder uitzondering, de gebeurtenissen kunnen volgens hem behalve een natuurlijk ook een
abnormaal verloop hebben, maar goddelijke of geestelijke
wezens zijn volgens POMPONATIUS niet aan te nemen als oorsprong der abnormaliteiten.
In zijn boek De fato wijst hij op de tegenstrijdigheid
tusschen de leer der goddelijke voorwetenschap en voorzienigheid eenerzijds, en den menschelijken vrijen wil, dien de
kerkleer erkent, anderzijds.
Het zou verwondering kunnen wekken, dat een hoogleeraar
áan een universiteit een dergelijke leer openlijk durfde verkondigen. Deze vrijmoedigheid wordt verklaard door het
door de nominalisten ingevoerde verschil tusschen theologische en philosophische waarheid, dat destijds vrij algemeen
werd aangenomen. Buitendien waren de pausen zelf niet af-
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keerig van de Renaissance en stond POMPONATIUS bij LEO X
hoog aangeschreven. Sinds LUTHER zich in 1519 liet hooren,
werd dit geheel anders ; toen maakte deze verdraagzaamheid
plaats voor vervolgingsijver, waarvan o. a. BRUNO (1600) en
VANINI (1619) slachtoffers werden.
De zuiver-Aristotelici verzetten zich niet zoozeer tegen de
leer der andere richtingen als wel tegen hun subtiel strijden
over woorden, en vooral ook tegen hun barbaarsch Grieksch
en Latijn. Zij kunnen daarom ook tot de Humanisten gerekend worden.
Onder Humanisten verstaat men een aantal mannen, die
niet zoo zeer de herleving van een bepaald stelsel der Grieksche wijsbegeerte als wel van de klassieke beschaving in het
algemeen beoogden, en vooral de herleving van een klassiek
gevoel voor taal en stijl. Een der oudsten van hen is de dichter
PETRARCA (1304--1374), die door zijn antipathie tegen de
scholastiek zich op merkwaardige wijze onderscheidt van zijn
voorganger DANTE (1265-132 I ), aan wiens Divina comedia
de Aristotelische wereldbeschouwing ten grondslag ligt.
Voorts behoort tot hen LAURENTIUS VALLA (1407-1457),
de vertaler van de Ilias, en van de werken van HERODOTUS
en THUCYDIDES. Hij bestreed heftig de autoriteit van ARISTOTELES, en keurde zelfs diens logica zoo sterk af, dat hij
meende voornamelijk uit de werken van CICERO en QUINCTILIANUS een nieuwe logica te moeten samenstellen. Deze oppositie berust echter geheel op een verkeerde opvatting van
wat ARISTOTELES eigenlijk bedoelde met zijn logica. Waarin
dit misverstand, dat niemand minder dan DESCARTES met
VALLA gedeeld heeft, bestaat, kan op de volgende wijze worden in het licht gesteld.
De logica is de wetenschap van het juiste denken. Dit nu
is de werkzaamheid van een denkend wezen, en het heeft
betrekking op de werkelijkheid, die men er door wil vatten.
De Aristotelische logica geeft aan, welke regels het denken
moet volgen tengevolge van den aard der werkelijkheid,
waarmede het moet overeenstemmen.
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Nu kan men echter daarnaast de geheel andere vraag stellen:
Aan welke condities moet de denkende persoon voldoen om
op vruchtbare wijze te denken ? Men kan er bijv. op wijzen,
dat hij dubbelzinnige termen moet definieeren en ze altijd
in dezelfde beteekenis moet gebruiken, dat hij abstrakte termen
in concrete moet overbrengen, die veel helderder zijn. Dit
is een niet onbelangrijk vraagstuk, maar het is niet datgene,
dat ARISTOTELES wilde oplossen bij het schrijven van zijn
logica, zooals VALLA en zijn volgelingen verkeerdelijk meenden.
Het verschil kan door het volgend voorbeeld nog nader
toegelicht worden : De wetten van den stoot van veerkrachtige lichamen schrijven den biljartspeler een codex van wetten
voor, die hij te volgen heeft om de ballen te drijven waarheen hij wil. Die wetten zijn geldig, geheel onafhankelijk van
de vraag of de speler ze volgt. Maar daarnevens kan men
hem nog regels geven, die hem helpen om die wetten met
vrucht toe te passen. Hij moet scherp toezien, de queue min
of meer vast in de hand houden, enz. Het hoofdstuk der
mechanica over den stoot correspondeert met de Aristotelische logica ; de „Handleiding voor den biljartspeler" met die
van VALLA ; het zijn raadgevingen aan den beoefenaar der
wetenschap en den beoordeelaar van practische vragen, die
echter maar weinig helpen, daar wat zij mee willen deelen
niet abstracte, maar intuïtieve kennis is (Verg. pag. 181 vlg.),
die men slechts „al doende" verwerft.
Een volgeling van VALLA is PETRUS R AMUS (1515 geboren,
vermoord in den St. Bartholomaeusnacht, 1572), die zijn leermeester ook volgde in zijn onjuiste opvatting over de logica.
Reeds op 21-jarigen leeftijd verdedigde hij de stelling :
„Quaecunque ab Aristotele dictae sunt, commentitae sunt",
waardoor hij zijn scholastische tegenstanders, die gewoon
waren de uitingen van ARISTOTELES zonder critiek aan te
nemen, niet weinig in verlegenheid bracht.
Verder zijn als Humanisten te noemen RUDOLF AGRICOLA
(1442-1485) en DESIDERIUS ERASMUS (1467-1536), wiens
groote invloed meer berust op zijn letterkundige verdiensten
dan op zijn geleerde werken. Hij verdient dan ook minder
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genoemd te worden om zijn uitgaven van tal van kerkvaders
en oude auteurs, dan wel om zijn Colloquia en zijn Laus

Stultitiae.
De sceptische richting, die eigenlijk de kern uitmaakt van
het sterk verbreide mysticisme, werd opzettelijk verdedigd
door MICHEL DE MONTAIGNE 1533-1592). Zijn Essais zijn
een lichte lectuur, beschouwingen over allerlei onderwerpen,
doorspekt met vermakelijke anecdoten en goed aangebrachte
citaten uit oude auteurs. „Que scais je ?" is zijn lijfspreuk. De
onzekerheid van de menschelijke meeningen en de dwaasheid
van veel om die meeningen te geven is schering en inslag in
zijn beschouwingen. Hij neemt het daarom op voor de
Pyrrhonisten : „La persuation de la certitude est un certain
temoignage de folie, et n'est point de plus folles gens et
moins philosophes que les philodoxes de PLATON. " Hij heeft
er een groot genoegen in te wijzen op de meeningen der
oude philosophen over de ziel, en aan te toonen, dat zij
even waarschijnlijk zijn als de officieel erkende. De leer der
onsterfelijkheid noemt hij : „Somnia non docentis sed optantis".
Hij klaagt erover, dat de menschen „se séparent des autres
créatures et se distiguent des bêtes", die hij „nos confrères
et nos compagnons " noemt, en die hij voorstelt als over ons
pratend op dezelfde wijze als wij over hen. „Ce n'est pas
par vrai discours mais par une fierté et opiniatreté, que nous
nous préférons aux autres animaux."
In overeenstemming hiermede is MONTAIGNE ' s conservatisme
in kerk en staat. Daar men niets weten kan, houdt hij het
voor voorzichtig zich bij de traditioneele opinies neer te leggen.
MONTAIGNE ' s Essais hebben in Frankrijk een ongemeene
verspreiding en een ontzaglijken invloed verkregen. Zijn invloed
en die van andere schrijvers van dezelfde richting hebben
waarschijnlijk er veel toe bijgedragen, dat de in de tweede
helft der I6e eeuw in Frankrijk zoo machtige Hervorming
ten slotte de nederlaag leed.
Zoo vinden wij in de 15de en 16de eeuw een onoverzien-
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baren strijd der meeningen ; van overeenstemming in wereldbeschouwing tusschen denkende personen is geen spoor te
vinden. Naast het kerkgeloof: de Thomistische philosophie,
die omstreeks dezen tijd door SUAREZ op uitstekende wijze
opnieuw werd uiteengezet, werden ongeveer alle Grieksche
stelsels weder verkondigd, want ook de Stoa en het Epicurisme vonden in LIPSIUS en GASSENDI nieuwe verdedigers.
Dat de philosophie uit zich zelf ooit dezen verwarden toestand
zou zijn te boven gekomen, is onwaarschijnlijk ; een heilzame
omwenteling ontstond vooral door invloeden van buiten de
philosophie.

S' 63. DE HERVORMING.

Ook het Protestantisme is in zekeren zin een Renaissance
te noemen, daar zijn stichters een terugkeer bedoelden tot het
oorspronkelijk Christendom. Terecht zouden tegenstanders
zoowel de Renaissance als de Hervorming een reactionaire
beweging kunnen noemen. Dit herstel van het oorspronkelijk
Christendom heeft echter meer in de bedoeling der Hervormers
gelegen, dan dat het het gevolg van hun werk geweest is,
daar zij, verschrikt door de uitspattingen hunner socialistische
geestverwanten, de Wederdoopers, weldra begonnen een nieuwe
dogmatiek samen te stellen, waarvan de dogma's aan de denkbeelden der oudste Christenen zeker geheel vreemd waren.
Bij het behandelen der Middeleeuwsche mystiek heb ik
reeds gewezen op het verband van deze richting met de
Hervorming. Er is dan ook geen oppervlakkiger vergelijking
te bedenken dan de bij sommige schrijvers geliefde parallel
tusschen de Fransche Revolutie en de Hervorming. Het is
waar, dat beide bewegingen gericht zijn tegen de Katholieke
dogmatiek, maar bij die oppositie gaan zij van tegengestelde
uitgangspunten uit, en zij worden geleid door mannen, die
veel verder van elkaar afstaan dan van de kerk, die zij
bestrijden.
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De Katholieke kerk neemt wel aan, dat bekeering en wedergeboorte een genade Gods is — anders zou zij niet Christelijk zijn —, maar zij meent, dat de mensch een vrijen wil
heeft, waardoor hij die genade kan aannemen of verwerpen,
en in verband hiermede, dat hij haar werking kan bevorderen en verhoogen door „goede werken". Volgens LUTHER
en CALVIJN schrijft deze meening veel te groote waarde toe
aan den mensch, aan zijn inspanning en zijn streven. Zij
leeren, dat hij uit zich zelf niets dan kwaads vermag. Al
het goede, dat hij doet, is het werk der goddelijke genade
en dier genade alleen ; — hij kan die niet weerstaan. Zij
ontkennen dus den vrijen wil. Wel doet de bekeerde en
wedergeboren mensch daden, die goed zijn in God's oog, maar
die mogen voor God niet verdienstelijk heeten, daar de
mensch het niet is, maar God, die ze in hem werkt. ROUSSEAU
daarentegen, uit wiens werken de mannen van de Fransche
revolutie hun denkbeelden hoofdzakelijk putten, leert : de
mensch is van nature goed en heeft dus geen bovennatuurlijke
genade noodig om goed te handelen. Al het verkeerde, dat
wij thans vinden, is de fout van de verkeerde inrichting der
maatschappij.
Derhalve staat de Katholieke kerk in haar waardeering van
den mensch midden tusschen ROUSSEAU, die hem voor van
nature goed houdt, en de Hervormers, die hem voor radicaal
verdorven aanzien.
De Katholieke leer van de verdienstelijkheid der goede
werken was de onmiddellijke aanleiding tot het optreden
van LUTHER, en daardoor tot het ontstaan van de Hervorming. De genade, waardoor men de verlossing door
Christus deelachtig wordt, is volgens de Katholieke kerk
slechts te verkrijgen door bemiddeling der kerk ; deze eischt
daarvoor het volbrengen van de voorgeschreven plichten.
Derhalve is de zaligheid door het volbrengen dier plichten,
de zoogenaamde goede werken, te verkrijgen. En daar de
kerk met het oog op de menschelijke zwakheid haar eischen
niet te hoog opdreef, was het den mensch mogelijk het tot
overtollige goede werken (opera supererogatoria) te brengen,
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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waarvan de overtollige verdienste nu weer, evenals het plaatsvervangend lijden van Christus tot verlossing van zondaren
kon strekken. De kerk had de beschikking over deze genademiddelen ; en daar het geven van geld voor kerkelijke
doeleinden als een „goed werk" beschouwd werd, kon LEO X
dit als een middel gebruiken zich geld te verschaffen
voor den bouw der Pieterskerk. Wel maakte de Katholieke
leer onderscheid tusschen het wegnemen van de schuld der
zonde, wat door den aflaat (brief, waarbij voor de overtollige
verdienstelijke werken, door de heiligen verricht, namens de
kerk aan een bepaald persoon genade wordt toebedeeld)
nooit geschieden zal, en de kw ijtschelding van zekere straffen
voor de zonde, wat de aflaat wel zal bewerken. Maar het is
zeer onwaarschijnlijk, dat alle aflaatpredikers erin geslaagd
zullen zijn deze onderscheiding aan de gemeente duidelijk
te maken.
Dat juist over den aflaat de strijd tegen de kerk ontbrandde,
is natuurlijk, daar in gemoederen, waarin het oorspronkelijk
Christelijk beginsel, het gevoel van onvoldaanheid met eigen
toestand en de behoefte aan wedergeboorte en verlossing,
nog levendig was, diepe ergernis moest gewekt worden door
de leer, dat iets uiterlijks, een weinig geld, die verlossing
zou kunnen bewerken. LUTHER verzette zich dan ook allereerst
tegen de aflaatprediking van zijn tijd. Hierdoor geraakte hij
echter in strijd met de leer van de verdienstelijkheid der
goede werken, waarop zij berust, en zoo kwam hij noodzakelijk in oppositie tegen het gezag der kerk en de onmisbaarheid harer tusschenkomst voor de rechtvaardiging van
den zondaar. Op den rijksdag te Worms eischte hij, dat
men hem uitsluitend met plaatsen uit de Schrift weerleggen
zou, en niet met de traditie. Hij moest dit wel doen, want
de verdienstelijkheid der goede werken werd door de traditie
voldoende gestaafd.
De meest gewaardeerde goede werken van het Katholicisme zijn van ascetischen aard De navolging van Christus
bestaat vooral in vrijwillige armoede, in het coelibaat en in
volkomen gehoorzaamheid aan een persoon, die voor den
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geloovige de plaats van God bekleedt ; dit zijn de leidende
beginselen der geestelijke orden. De leer, dat al die werken
van nul en geener waarde zijn, en dat het geloof alleen
rechtvaardigt, ontneemt den Protestantschen geloovige zijn
bezwaren tegen handel en nijverheid, tegen het huwelijk en
tegen zelfstandige werkzaamheid. De geloovige wordt koopman
of bankier, en huisvader ; hij moet nog wel zich onttrekken
aan „de wereld" (dit toch is reeds in de oud-Christelijke
literatuur de collectiefnaam voor alle invloeden, die schade
doen aan 's menschen ziel), maar die „wereld" is voor den
Protestant een vrij wat minder uitgebreid gebied dan voor
den Katholiek, die naar het hoogste ideaal streeft. Belangstelling in staat, in maatschappij, in kunst en wetenschap,
ja zelfs in sommige vermaken is niet meer in strijd met
de eischen der hoogste vroomheid. Wie de genade deelachtig
is geworden, behoeft zich aan geen gebied van menschelijke werkzaamheid te onttrekken ; overal zal hij iets goeds
te doen vinden.
Groot was daardoor ook de invloed der Hervorming op
de geschiedenis der wijsbegeerte, wat duidelijk blijkt uit de
omstandigheid, dat de nieuwere philosophie uitsluitend in
Protestansche landen optreedt. In de Katholieke landen vertegenwoordigt de reeds genoemde SUAREZ (1548-1617) een
nabloei der Thomistische leer, en blijft men bij het onderwijs
Thomistische leerboeken volgen, eerst met zekere schuchterheid, nu sinds ruim twintig jaren meer openlijk en uitdagend.
Een onjuiste verklaring, die van dit verschijnsel dikwijls
gegeven wordt, is de bewering, dat de Hervormers vrijheid
van denken voorstonden. Zij wilden die vrijheid niet, zooals
blijkt uit Art. 36 van de Gereformeerde Geloofsbelijdenis,
waarin wordt aangegeven, dat het ambt van de Overheid
niet alleen is „acht te nemen en te waken over de politie,
maar ook de hand te houden aan de heilige Kerkendienst,
om te weren en uit te roeijeu alle afgoderij en valsche godsdienst". Vrijheid van denken ontstond eerst langzamerhand door
de eischen van de samenleving van Protestanten en Katholieken
in landen waar de Hervorming maar half geslaagd was.
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Vooral hier te Amsterdam was de Overheid echter niet geneigd de plakkaten tegen „alle afgoderij en valsche godsdienst"
te handhaven, wegens de onverschilligheid der regenten, die
meestal Renaissance-mannen waren, voor het geloof, en wegens
de belangen van den handel op Katholieke streken. Principieel
is de vrijheid van denken het eerst verdedigd door SPINOZA in
den Tractatus Tlaeologico-Politicus en wat later door LOCKE.
Aan de vrijheid van denken kan de herleving van het
zelfstandig wijsgeerig onderzoek dus niet toegeschreven worden. Veeleer lag in de Protestantsche leer zelve een prikkel
tot krachtige werkzaamheid, ook op wijsgeerig gebied.
Zooals wij gezien hebben, neemt de Katholieke dogmatiek
twee klassen van menschen aan, de gewonen (de leeken) en
degenen, die naar volmaaktheid streven (de geestelijken) ; de
eersten zijn onderworpen aan de gewone geboden der kerk,
de laatsten onderwerpen zich buitendien nog vrijwillig aan
de voorschriften : armoede, kuischheid en gehoorzaamheid ;
voor de eersten geldt het gebod, dat JEZUS aan den rijken
jongeling gaf (Matth. XIX 17--21 en Luc. XVIII 20-22)
n.l. om „de geboden te onderhouden", de laatsten volgen
bovendien den raad „zoo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop, wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult eenen
schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg mij !"
Nu spreekt het van zelf, dat in een ijverig Katholieke omgeving elk energiek jong mensch tot de hoogste klasse wil
behooren ; de priesterstand, nog meer het monnikskleed is
zijn ideaal. Zoo worden de beste krachten onttrokken aan
huisgezin, maatschappij en staat. Die ijverige en talentvolle
menschen, die de Katholieke kerk in den clerus trekt, komen
in Protestantsche kringen der maatschappij ten goede. De betrekkingen van huisvader, huismoeder, fabrikant, koopman,
zeevaarder worden hier niet gedegradeerd ; integendeel, er
wordt verwacht, dat de wedergeborene Christen in al die
betrekkingen, naar de uitdrukking van den catechismus, „vruchten van dankbaarheid" zal voortbrengen. Zoo ontwikkelt zich
een krachtige werkzaamheid op elk gebied en niet het minst
op dat der philosophie.
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Daar komt nog bij, dat de Katholieke leer van het liberum
arbitrium de doodsteek is voor alle wijsgeerig denken, daar
het in de zoogenaamde „vrije daden" verschijnselen zonder
oorzaak aanneemt. De praedestinatie-leer der Protestanten
daarentegen is in overeenstemming met het streven der wetenschap, n.l. het opsporen van het verband der verschijnselen. Elke vrije daad zou buiten dat verband staan, elke
erkenning van de mogelijkheid zulker daden is dus de ontkenning van het recht der wetenschap op het gebied van
het menschelijk handelen.
Zoo vinden wij dan ook weldra na de Hervorming een
groote belangstelling voor philosophie in de Protestantsche
landen, en tal van nieuwe beschouwingen worden voorgedragen. Wel begint LUTHER zelf als echte mysticus met
heftige oppositie tegen „Frau Vernunft", wel wil hij zelfs
„die Bestie Vernunft unter die Bank werfen", en bestrijdt hij
ARISTOTELES als „eine gottlose Wehr der Papisten", maar
de onmisbaarheid der philosophic ter voorkoming van eindebooze theologische disputen en van onafzienbare verscheidenheid in de geloofsovertuiging der Hervormden bleek al spoedig.
Er moest bovendien onderwijs, bepaaldelijk onderwijs voor
aanstaande predikanten gegeven worden, en het gelukte
MELANCHTON ten slotte LUTHER te overtuigen, dat men
daarbij ARISTOTELES niet missen kon.
Hierin had MELANCHTON ongetwijfeld gelijk. Na verwerping der Katholieke dogmatiek had men slechts het fundamenteels Christelijke dogma overgehouden : de verlossing van
den mensch uit zijn natuurstaat is noodig, en mogelijk door
zijn gemeenschap met den voor hem gestorven Godszoon.
Nu moest weer de vraag rijzen, waarop oudtijds de Kerkvaders het antwoord gegeven hadden : Hoe moet men God,
hoe Christus, hoe den mensch denken, opdat dat dogma een
waarheid zijn zal ? Geen der Grieksche stelsels was, zooals
wij reeds zagen, zoo geschikt om een antwoord te geven op
deze vragen als het Aristotelische, en het is dus niet verwonderlijk dat ook de Hervormers ARISTOTELES te hulp riepen bij het
ontwerpen hunner Protestantsche dogmatiek, die natuurlijk in
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hoofdzaak met de Katholieke overeenstemt, daar zij dezelfde
uitgangspunten heeft.
Was zoo het onmiddellijk gevolg der Hervorming slechts
een ietwat gewijzigde scholastiek, in het Protestantsch beginsel
ligt toch de kiem voor een voortdurende critiek der dogma's
en der gangbare philosophie. De ontkenning van het gezag
der kerk, dat licht leidt tot demping van den lust tot onderzoek, werkt daartoe mede ; niet minder lokt de verwerping
van elke autoriteit buiten de Heilige Schrift tot onderzoek
en nadenken uit, daar ieder geloovige nu voor zich zelf moet
uitmaken, wat de Schrift leert. De sectevorming in Protestantsche landen is een bewijs voor die stelling.

64. DE INVLOED VAN DE ONTWAKENDE
NATUURWETENSCHAP.
Krachtiger nog dan de invloeden in de twee voorafgaande
paragrafen besproken, droeg de ontwakende lust tot natuuronderzoek bij tot het in discrediet komen der scholastieke
wijsbegeerte. Op geen punt toch is de leer van ARISTOTELES
zoo zwak als waar het geldt een verklaring der natuurverschijnselen te geven. Om dit naar behooren uiteen te zetten
schijnt het mij noodig een oogenblik stil te staan bij wat
wij eigenlijk bedoelen met het geven van een verklaring.
Zeer gebruikelijk is de definitie : Verklaren is het aangeven
van de oorzaken der verschijnselen. Geheel onjuist kan die
definitie niet genoemd worden, maar zij helpt niet veel, zoolang men niet zegt welk soort van oorzaken men bedoelt.
Zoo zegt men wel eens, dat het bekende verschijnsel, dat
ijzer zich naar een magneet beweegt, verklaard wordt door
het bestaan van een magnetische kracht, die in den magneet
is gehuisvest ; zoo verklaart CICERO het naar boven stijgen
van het vuur uit wat wij zijn aetherische natuur zouden
kunnen noemen, waardoor het het verwante element in de
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sterren opzoekt ; „ex natura superiora appetente" zegt hij
Tusc. I, 17. Zulke verklaringen worden thans voor onwetenschappelijk gehouden, voor kluitjes, waarmede men den vrager
in 't riet stuurt. Daarentegen geldt de verklaring van de
beweging der planeten door NEWTON 'S wet der gravitatie
voor hoogst wetenschappelijk. Waarom ?
Dit zal duidelijk blijken als men de wetenschap laat rusten,
en vraagt, wat men in 't gewone leven onder verklaren verstaat. Stel, dat wij in het najaar een wandeling maken in
't duin op een weg aan de eene zijde met kreupelhout begroeid. Plotseling ontstaat beweging daarin, die wij eerst
hooren en daarna zien. De Ciceroniaansche verklaring zou
wezen : Dit kreupelhout heeft daar een motorische natuur en
daarom begint het zich te bewegen. Zij geeft volstrekt geen
nieuw denkbeeld, maar alleen een nieuw woord. Met zulke
verklaringen hebben de geleerden zich dikwijls tevreden gesteld, maar de leeken nooit.
Zij dringen, als de zaak hen interesseert, in het kreupelhout, en zien bijv. aan de andere zijde een patrijs daaruit
springen. Nu is de zaak hun helder, het bewegingsverschijnsel
is verklaard. Waarom ? Omdat men tallooze malen gezien
heeft, dat dieren, die zich bewegen, kleine voorwerpen waartegen zij stooten, bepaaldelijk takken en bladeren, in beweging brengen. Men weet dus tot welke klasse van verschijnselen men de waargenomen beweging te brengen heeft.
Stel nu, dat die wandelaar alweder zich verwondert, en nu
over het feit, dat de patrijs niet wegvliegt, en dat hij vraagt :
wat is de oorzaak van dit verschijnsel ? Het Ciceroniaansche
antwoord zou zijn : „die patrijs heeft een sedentaire natuur",
waarmede geen jager tevreden zal zijn. Deze vangt den patrijs,
beziet hem, en ontdekt eenige kleine bloeddroppels op den
rug. Thans heeft hij de verklaring van de langzame bewegingen van het dier. Het waargenomen ongewone verschijnsel
is teruggebracht tot deze groote klasse : Ernstige verwondingen van dieren verhinderen hen hun ledematen te gebruiken. Laat nu de wandelaar zich alweder verwonderen
over het verschijnsel, dat de patrijs niet vliegen kan, schoon
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zijn vleugels met de daarbij behoorende spieren onbeschadigd
zijn. Een anatoom legt hem uit, dat het dier zijn spieren
niet gebruiken kan, als de zenuwen, die naar de spieren
leiden, niet in gaven toestand zijn, en toont hem, dat een
kleine hagelkorrel juist de zenuw heeft doorgesneden, die
naar de spieren van den linkervleugel gaat. Thans is het
gevolg van het kleine wondje verklaard, omdat het gebleken
is een bijzonder geval te zijn van een algemeenen regel:
Slechts bij ongestoorde verbinding met de hersenen kunnen
de spieren willekeurige bewegingen volbrengen.
Verklaren van een verandering is niets anders dan aanwijzen, dat zij een bijzonder geval is van een algemeenen
regel.
Daarmede is nu duidelijk de grondfout der scholastieke
natuurbeschouwing aangewezen, want de Middeleeuwsche natuurwetenschap bestaat geheel uit schijnverklaringen als de
hier genoemde.
Alle verschijnselen in het levend lichaam bijv. worden verklaard uit de forma substantialis, waaronder hier de ziel
verstaan wordt. Die ontwikkelt in de verschillende organen
verschillende faculteiten (vermogens) : in de maag een verterend vermogen (facultas concoctrix), maar daarnaast een terughoudend en een uitdrijvend vermogen (facultas retentrix en
facultas expultrix), daar immers de maag eerst de spijzen een
tijdlang terug houdt en ze daarna uitdrijft. In de lever ontwikkelt de ziel een galafscheidend vermogen enz. Deze geheele verklaring bestaat, zooals men ziet, alleen uit de vertaling van algemeen bekende zaken in een barbaarsche
terminologie. Wat zij nog meer bevat is grootendeels onjuist.
Nu was dit in den bloeitijd der scholastiek niet zoozeer
opgevallen, omdat noch bij THOMAS noch bij DUNS SCOTUS
eenige belangstelling in de natuurwetenschap te vinden is.
Het aardsche leven is hen te nietig om hen belang te doen
stellen in de stoffelijke natuur, en nagenoeg al wie in hun
tijd naam hebben volgen hen daarin. Maar dit verandert
tegen het einde der Middeleeuwen. Dat tijdperk is het tijdperk der uitvindingen, ontdekkingen en ontdekkingsreizen.
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niet stil te staan. Nu spreekt het echter van zelf, dat al wie
zich op zoo vruchtbare wijze met de natuur bezig hielden,
zich niet tevreden konden stellen met de gangbare scholastieke beschouwingen. Meer en meer wekte die verklaringswijze oppositie ; wij kunnen de bewijzen er van bij MOLIÈRE
vinden, die geen gelegenheid voorbij laat gaan haar in al
haar belachelijkheid ten toon te stellen. Zoo in den Médecin
malgré lui waar SGANARELLE de vraag : „Pourquoi ma fille
est elle muette ?" beantwoordt met : „cela vient de ce qu'elle
a perdu la parole," en verder : „Mais la cause qui fait qu'elle
a perdu la parole ?" „Tons nos meilleurs auteurs vous diront
que c'est l'empêchement de l'action de la langue," en in de
bekende passage uit den Malade imaginaire, waar de examinandus op de vraag naar de : „causa et ratio quare opium
facit dormire," antwoordt :
Quia est in ea
Virtus dormitiva
Cujus est natura
Sensus assoupire.
Wilde men komen tot werkelijk natuuronderzoek, dan moest
de Aristotelische beschouwing geheel verworpen en door een
betere vervangen worden. Zulk een theorie is de mechanische
natuurbeschouwing, die wij reeds in het Eerste Boek § 20
ter sprake brachten. Wij willen om het gewicht der zaak en
om de tegenstelling met de scholastische natuurbeschouwing
beter te doen uitkomen er hier nog even bij stil staan.
De voorstanders dier theorie verwerpen geheel de antropopathische natuurleer van ARISTOTELES. Volgens hen werkt
de natuur niet als een mensch, die naar doeleinden streeft,
een Idee tracht te verwezenlijken ; een natuurvoorwerp is
nooit iets anders dan een kunstige machine (van daar de
naam dezer theorie). In een horloge vindt men niets dan
lichaampjes, die zich bewegen en hun bewegingen op elkaar
overdragen. Ook ARISTOTELES zou niet gelooven, dat een
horloge naar een doel streeft of een Idee verwezenlijken wil.
Maar bij een eikel, een kippenei of een ster, gelooft hij dit
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wel. Vandaar, dat zijn volgelingen bij elk verschijnsel, dat
zij waarnemen, vragen naar de qualitates occultae, die er in
't spel zijn. Maar men moet, zoo beweren zijn tegenstanders,
integendeel onderstellen, dat wat in de natuur geschiedt nooit
iets anders is dan beweging van zeer kleine stofdeeltjes. Wie
derhalve een natuurverschijnsel van welken aard ook -- dus
ook de ontwikkeling van een eikel of een kippenei -- met
juistheid wil beschrijven, moet aangeven welke soort stofdeelen
in 't spel zijn, en welke beweging zij uitvoeren. Eerst als op
deze wijze een verschijnsel herleid is tot het algemeene geval
van bewegende lichaampjes, kan het als verklaard beschouwd
worden.
Die voorkeur voor de mechanica, en de poging om de geheele natuurwetenschap in mechanica om te zetten, vinden
hun grond in de zekerheid, die de uitkomsten der wiskunde
kenmerkt. Immers herleidt men elk vraagstuk tot een van mechanischen aard, dan heeft men behalve de wetten der botsing van lichamen, die eens voor goed vastgesteld moeten
worden, niets anders meer noodig dan wiskundige redeneering. De eerste, die proeven van zulke verklaringen gaf, was
DESCARTES 1). Hij wekte daardoor bij de mannen der bestaande
wetenschap algemeene verbazing en zou zeker niet aangehoord
zijn, als hij niet vroeger bewijzen gegeven had van bijzonder
vernuft. Hoezeer zich dan ook zijn beschouwingswijze van
de gangbare onderscheidde, zal ik door een voorbeeld toelichten.
Wanneer men aan een modern natuuronderzoeker, aanhanger der Cartesiaansche beschouwingswijze, vraagt, hoe het
komt dat warm water afkoelt ?, zal hij antwoorden ongeveer
in dezen geest : Warmte van een lichaam is niets anders
dan de bewegingstoestand zijner deeltjes ; hoe grooter de ge`) Naast DESCARTES hebben ook GASSENDI en HOBBES, eerstgenoemde in
verband met zijn Epicuristische overtuigingen (verg. blz. 336), geijverd voor de
invoering der mechanische natuurbeschouwing, maar zij hebben niet als DESCARTES door de daad het bewijs geleverd van het groote nut dier methode
voor de oplossing van natuurwetenschappelijke vraagstukken. Daarom komt
aan DESCARTES de hoofdverdienste toe voor de invoering dezer methode.
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middelde snelheid dier deeltjes is, des te warmer zal het
lichaam zijn. Nu kan de gemiddelde snelheid van de deeltjes
van warm water op verschillende wijze verminderen. Stel,
dat een vat met warm water open staat, dan zullen de
deeltjes met de grootste snelheid de meeste kans hebben de
tegenwerkende aantrekkingskracht der andere deeltjes te
overwinnen en zich uit het vat te verwijderen, waardoor de
gemiddelde snelheid moet afnemen ; of wel de deeltjes zullen,
botsende tegen de deeltjes van den wand, snelheid verliezen,
en dus warmte overdragen op den wand; of eindelijk zullen
zij een gedeelte hunner beweging overdragen op den aether,
de fijne middenstof, die alle lichamen doordringt, waarin zich
daardoor een trillende beweging naar buiten voortplant. Wij
zeggen dan, dat het water zijn warmte „door straling" heeft
verloren.
Nu is het duidelijk, dat deze beschouwingen al of niet
juist kunnen zijn, en de Cartesiaansche natuurbeschouwing
geeft dan ook voorbeelden genoeg van onjuiste verklaringen.
Maar zeker is het, dat deze verklaring altijd iets nieuws zegt,
iets wat nog niet in de formuleering der vraag ligt opgesloten. En voorts laten zich uit deze verklaring weer tal van
andere feiten afleiden, hoofdzakelijk ten gevolge der omstandigheid, dat de mechanische verklaring elk probleem onder
het bereik der wiskunde brengt, en deze feiten kunnen dan
door het experiment getoetst worden. Ik noem bijv. : dat
vloeistoffen verdampen moeten ; dat invloeden, die die verdamping krachtiger doen geschieden, afkoelend moeten werken, enz. Worden die voorspelde feiten bevestigd, dan is dit
een bevestiging der verklaring ; zoo niet, dan moet deze gewijzigd worden. Die mogelijkheid nu om met haar behulp onbekende zaken te voorspellen is zeker het krachtigste argument voor de bruikbaarheid der mechanische beschouwing, nu
sedert ruim 200 jaar gebleken is, dat de voorspellingen, met
haar behulp gedaan, steeds blijken uit te komen. Daardoor
is het dan ook alleen mogelijk geweest de natuur te gaan
beheerschen op de wijze als de moderne techniek dit doet.
Want welke voorspellingen zou men kunnen doen, zich

-348-baseerende op een verklaringswijze, zooals de scholastiek geeft
bijv. van het genoemde feit : het koud worden van water?
„Het water wordt door zijn eigen zelfstandigen vorm (forma
substantialis) tot zijn oorspronkelijke koude teruggebracht.
Elk natuurvoorwerp toch brengt zijn eigen hoedanigheden
door emanatie (uitstraling, uitvloeiing) voort, zoo ontstaat uit
den mensch het vermogen tot lachen, uit het paard het vermogen tot hinnikken, uit het vuur de warmte enz.
Nu is de koude een hoedanigheid van het water. Derhalve wordt zij door het water voortgebracht. Maar niet door
de materie van het water, want deze is voor alle hoedanigheden even vatbaar. Dus moet de koude door den vorm
voortgebracht zijn."
Het is duidelijk dat er geen middel bestaat de juistheid
van het hier beweerde nader te onderzoeken, evenmin het
aan wiskundige behandeling te onderwerpen. En geen wonder,
want het antwoord doet niets anders dan de vraag in andere
termen herhalen. Maar daardoor is ook alle mogelijkheid
afgesneden om deze beschouwing als leiddraad te gebruiken
bij het vergaren van nieuwe kennis. Niets heeft de scholastiek zoozeer in minachting gebracht als deze onmacht, die
duidelijk op den voorgrond moest treden, noodra de wereldvluchtende geest der Middeleeuwen plaats begon te maken
voor een groote belangstelling in de natuur. Dat deze omstandigheid grooten invloed moest hebben op het karakter
der nieuwe wijsbegeerte spreekt vanzelf, en zoo vinden wij
dan ook de moderne wijsbegeerte gedurende geruimen tijd
in hooge mate afhankelijk van de wiskunde en de exacte
wetenschappen.

65. WIE IS DE VADER DER NIEUWERE WIJSBEGEERTE ?

Volgens de oudste, en mijns inziens de meest juiste voorstelling vangt de nieuwere wijsbegeerte met DESCARTES
(1596---1650) aan. In de 1 3 e eeuw echter hebben de Fran-
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sche bestrijders der Cartesianen, de Encyclopaedisten, BACO
VAN VERULAM (15 61-1626) op den voorgrond geschoven.
Sommige SPINOZA-vereerders van de 19e eeuw hebben hun
stem uitgebracht op GIORDANO BRUNO (i 548--1600), in wien
men inderdaad veel voorbereid vindt, dat eerst door SPINOZA
meer algemeen bekend is geworden. Sinds eindelijk de Duitschers de „Duitsche" wetenschap zoo hoog stellen, zijn sommige
hunner voor den dag gekomen met de candidatuur van NICOLAUS CUSANUS (1401-1464).
Van deze vier heeft zeker de laatste de minste aanspraken. Al ware hij zulk een diepzinnig denker als sommige
zijner bewonderaars beweren (bv. R. FALCKENBERG), dan is
hij toch tamelijk onopgemerkt voorbij gegaan, en eerst in de
laatste 3o jaar uit het stof der vergetelheid opgedolven.
NICOLAUS CUSANUS, geboren 1401 te Cues aan de Moezel,
en opgevoed in het fraterhuis te Deventer, werd in 1448 tot
kardinaal verheven en in 1450 tot bisschop van Brixen. Hij
stierf in 1464 in Italië.
Wat zijn door FALCKENBERG zeer geroemd werk De docta
ignorantia leert, schijnt niet veel anders te zijn dan een
vorm van het neo-Platonisme. Hij onderscheidt namelijk
drieërlei soort van kennis :
I°. kennis, verkregen door de zinnen ; deze leveren echter
slechts onbegrepen beelden.
2°. kennis, verkregen door het verstand, dat in de wiskunde
de hoeveelheden in tijd en ruimte bestudeert, het algemeene
in de waarneming der zinnen opspoort en daardoor begrippen
vormt, waarbij het zich laat leiden door de regels der logica,
in de eerste plaats door het principium contradictionis.
3°. kennis uit mystieke aanschouwing (visio sine comprehensione ; intuitio), waarin het tegenstrijdige bestaanbaar zal
wezen. Zoo zijn bijvoorbeeld een denkbeeld, het voorwerp
daarvan, en het denken zelf door de verstandelijke opvatting
streng te onderscheiden ; voor de mystieke aanschouwing
daarentegen zijn zij één en hetzelfde.
Dit alles is niet veel anders dan reproductie der Plotinische
denkbeelden over de hoogere wijsheid, die den mensch in de
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mystieke extase ten deel zal vallen. Alleen wordt door CUSANUS duidelijk uitgesproken, dat die hoogere kennis tegenstrijdigheden bevat.
Verder vertoont CUSANUS meer belangstelling voor wiskunde
en astronomie dan men in die dagen verwacht, een belangstelling echter, die vooral verband houdt met zijn mystiek.
Door (trouwens verkeerde) toepassingen van het begrip van
het mathematisch-oneindige tracht hij aan te toonen, dat het
tegenstrijdige inderdaad wel bestaanbaar is. Zoo zal het
middelpunt van den oneindigen cirkel op den omtrek liggen.
Voorts zal het voortkomen van de getallen uit de éénheid
een beeld zijn van de ontwikkeling van het eindige uit het
oneindige, van de wereld uit God. Als ware hij een neoPythagoreer, weet NICOLAUS CUSANUS overal, in de Godheid,
de natuur, de ziel, een trias, ook een tetractys en een denarius
te vinden. Hoe echter een „ontwikkeling" der getallen uit
de eenheid mogelijk is, legt hij niet uit.
Al waren nu deze speculaties geen staaltjes van valsch
vernuft, maar zoo diepzinnig als sommige Duitschers meenen,
toch zou NICOLAUS CUSANUS niet de vader der nieuwere philosophie mogen heeten, omdat hij geen aanhang gevonden
heeft. Zijn systeem is een der zeer vele, die in de I5 de en
16de eeuw bedacht zijn, maar die niet geschikt bleken de
heerschende philosophic te vervangen.
GIORDANO BRUNO kan zeker ernstiger aanspraken doen
gelden.
Zijn leer is de eerste philosophic, waarin rekening gehouden wordt met de groote omwenteling, die COPERNICUS in
de astronomie gebracht heeft door zijn in 1543 verschenen
werk De revolutionibus orbium coelestiurn.
BRUNO is in 1548 te Nola bij Napels geboren. Opgevoed
als Dominicaner monnik, ontvluchtte hij in 1576 zijn klooster
om zich naar Genève te begeven, waar hij het echter weldra
te kwaad kreeg met de volgelingen van CALVIJN. Daarna
bezocht hij tal van Fransche, Engelsche en Duitsche hoogescholen, overal opzien wekkende door zijn welsprekendheid,
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ook niet te Parijs, waar men hem gaarne als hoogleeraar
had willen behouden, als hij had willen beloven nu en dan
naar de mis te gaan. Eindelijk in zijn vaderland teruggekeerd,
werd hij gevangen gezet, en bleef hij zeven jaren in de
gevangenissen der inquisitie om eindelijk op 17 Februari 1600
te Rome als ketter verbrand te worden, nadat hij geweigerd
had zijn leer te herroepen. Zijn Italiaansche geschriften kenmerken zich door een groote mate van hartstochtelijkheid
en van dichterlijk genie, terwijl de Latijnsche, uitsluitend voor
de geleerde wereld bestemd, grootendeels handelen over de
droogste deelen der toenmalige logica.
De basis van zijn wereldbeschouwing wordt gevormd door
het stelsel van COPERNICUS, dat hij dadelijk uitbreidt tot
de leer van de oneindigheid der wereld in ruimte, tijd en
getal. Zijn er dus, redeneert hij, overeenkomstig de leer van
LUCRETIUS, dien hij met groote geestdrift vereert, oneindig
veel werelden in een oneindige ruimte verspreid, waar is dan
plaats voor die Godheid van ARISTOTELES, die, zich aan
den omtrek van het Heelal bevindende, door directe aanraking de spheer der vaste sterren beweegt, en daardoor indirect alle veranderingen op aarde bewerkt ? De Aristotelische voorstelling van God als primum movens moet dus
verworpen worden.
Maar evenzeer kant BRUNO zich tegen de voorstelling van
God als forma pura. Immers wat de Aristotelici „vormen"
noemen zijn niet anders dan de kenmerkende eigenschappen
der klassen, waartoe de voorwerpen gebracht worden, en
eigenschappen kunnen niet bestaan zonder iets waarvan ze
een eigenschap zijn. Dat iets nu is de materie, die dus volstrekt niet het „propre nihil" der scholastici is, maar veeleer
de vruchtbare moeder van alle hoedanigheden, die eenig
bestanddeel van het Heelal vertoont. Zij is de eenige realiteit.
BRUNO komt nu toch tot een andere wereldbeschouwing
als LUCRETIUS door die materie, tot wier wezen behoort altijd
nieuwe eigenschappen te openbaren, op te vatten als een
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enkelvoudig beginsel, de ééne ware substantie. Hierom kunnen
wij hem, ofschoon hij de materie voor de eenige werkelijkheid verklaart, niet tot de materialisten rekenen. Hij neemt
onderscheid aan tusschen het eene Wezen, dat zich in de natuur
openbaart, en de vele vormen, waarin het zich vertoont.
Het Heelal, schoon uit oneindig veel dingen samengesteld,
zal toch een Eenheid vormen, en die Eenheid, de Wereldziel, zooals BRUNO haar met een Platonische uitdrukking
noemt, zal de Godheid wezen. Die Godheid wordt beschreven
als een scheppend verstand, d.w.z. een verstand welks werkzaamheid niet, zooals het onze, voorstellingen van de dingen,
maar de dingen zelf voortbrengt.
De lichamen moeten volgens BRUNO gedacht worden samengesteld te zijn uit kleinste deeltjes, die hij monaden en niet
atomen noemt, omdat hij ze nog met andere eigenschappen
dan alleen met uitgebreidheid en vorm denkt. Deze monaden
hebben alle de vatbaarheid voor het aannemen van allerlei
eigenschappen tot zekeren graad, en bepaaldelijk van de
psychische eigenschappen. Elk dier monaden is de Godheid,
en wel de Godheid in haar geheel, want zij is ondeelbaar.
Maar ook het oneindig geheel van alle monaden, te zamen
als Eenheid beschouwd, is de Godheid.
Dat wij de Godheid, die feitelijk een eenheid is, als een
veelheid van dingen waarnemen, verklaart BRUNO daardoor,
dat de waarneming niet betrouwbaar is, zooals de leer van
COPERNICUS bewijst. Ook ons verstand kan de wereld niet
vatten, zooals daaruit o.a. blijkt, dat wij de wereld als oneindig moeten denken, en dat aan den anderen kant een
oneindig getal ons als een tegenstrijdigheid voorkomt.
Zoo vinden wij bij BRUNO reeds al die tegenstrijdigheden,
die het pantheïsme kenmerken. De wereld is een veelheid,
maar aan den anderen kant ook een eenheid ; God en de
wereld zijn identisch, maar ook weer verschillend. Het kan
ons dan ook niet verwonderen, dat wij BRUNO de stelling
zien verdedigen, die in onze eeuw door HEGEL berucht is
geworden, de stelling over de coincidentia oppositorum, volgens welke de tegenstrijdigheid van twee beweringen op
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philosophisch gebied geen kenmerk van onwaarheid zou zijn
maar integendeel van waarheid. Wij zien de dingen volgens
BRUNO als het ware slechts van buiten af, en wordt ons hun
innerlijk wezen geopenbaard, dan gaat het ons ongeveer als
den blinde, wien men de leer van het licht zou uiteenzetten :
wij kunnen het niet bevatten.
Op die „blindheid" berusten ook onze klachten over de
veranderlijkheid en de onvolmaaktheid der wereldsche dingen. De natuur als voortbrengsel, de „natura naturata", is zeker
veranderlijk en bestaat uit vergankelijke dingen ; maar diezelfde natuur als kiem en als doel, de „natura naturans", is
identiek met de Godheid en moet dus volmaakt en onveranderlijk gedacht warden. Alle onvolmaaktheid, alles wat ons
als pijn, dwaling of boosheid voorkomt, bestaat ook alleen
in de enkele dingen. Verheffen wij ons tot de beschouwing
van de natura naturans, dan verdwijnen die schaduwzijden.
Het Heelal, als beginsel en Eenheid beschouwd, verdient al
de liefde en toewijding, die het Christendom aan den buiten
het Heelal staanden God toekent.
Er is in deze beschouwingen veel, dat eerst door SPINOZA
bekend is geworden. Een vijfentwintig jaar geleden, toen men
den ontwikkelingsgang van SPINOZA ' S gedachten nog niet
zoo nauwkeurig kende als thans, bestond de neiging BRUNO
niet alleen voor een geestverwant, maar voor den leermeester
van SPINOZA te houden. Vandaar bij sommige SPINOZA-vereerders de bewering, dat eigenlijk BRUNO de vader is der
nieuwere philosophie. Maar afgezien van de vraag of aan
SPINOZA zelf een zoo groote beteekenis moet toegekend
worden, heeft het onderzoek niet geleid tot de zekerheid,
dat SPINOZA BRUNO ' S werken gekend heeft. Deze worden
nooit door hem geciteerd, schoon hij vele andere auteurs
aanhaalt.
BRUNO is daarbij een zoo duister schrijver, dat men zijn
werken moeilijk verstaan zou, wanneer men niet door SPINOZA
en LEIBNITZ voorbeid was op wat men daarin kan vinden.
Ons resultaat is dus, dat de aanspraken van BRUNO zoomin
als die van NICOLAUS CUSANUS erkend kunnen worden. Ook
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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BRUNO behoort tot de Renaissance. Hij vereenigt in zich

bijna al de richtingen, die wij in § 62 hebben leeren kennen.
Zijn Godheid is eigenlijk het Stoïcijnsche groeipa of de Xóyoy,
die in alles de werkende kracht is, en daarmede verbindt hij
de neo-Platonische leer van het bestaan eener wijsheid, die
het menschelijke verstand te boven gaat. Voorts is hij een
heftig bestrijder van ARISTOTELES en de scholastiek, tegen
welke hij o. a. het Copernicaansche stelsel doet oprukken.
Alleen het laatste is iets nieuws, maar, hoe belangrijk ook, het
opent geen nieuwe periode in de geschiedenis der philosophic.

VIERDE BOEK.
De nieuwere wijsbegeerte tot Kant.

HOOFDSTUK I.
Descartes en zijn school.
66. LEVENSGESCHIEDENIS VAN DESCARTES.

RENÉ DESCARTES werd in 1596 geboren te la Haye in Touraine uit een Fransch adelijk geslacht, welks zonen uitsluitend voor de kerk of den krijgsdienst, of, bij gebrek aan
beter, voor de magistratuur bestemd werden ; de groote
weetgierigheid, waardoor deze zoon zich al spoedig onderscheidde, werd als iets wonderlijks beschouwd. Zijn opleiding
ontving hij aan de school te la Fléche in Anjou, in 1604
door HENRI IV gesticht en aan de Jezuieten toevertrouwd.
DESCARTES leeft en leert daar van 1604 tot 1612, onder
speciale leiding van Pater DINET, later biechtvader van LoDEWIJK XIII en LoDEwIJK XIV, en te Parijs DESCARTES'
veelvermogende beschermer. Hoewel hij met grooten ijver
studeert, en veel sympathie voor zijn leeraren voelt en
van hen ondervindt, is toch zijn indruk van het genoten
onderwijs geenszins gunstig. „Ik vond mij," zoo deelt hij ons
in zijn Discours de la méthode mede, „zoo vol dwalens en
weifelens, dat ik meende uit mijn onderwijs geen ander nut
getrokken te hebben dan de toenemende overtuigin g mijner
onwetendheid. En toch was ik in een der beroemdste scholen
van Europa geweest, waar ik meende, dat meer geleerde
mansen waren dan in eenig ander deel der wereld. Ik had
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er geleerd, wat alle anderen er leerden, en, niet tevreden
met de wetenschappen, die men er ons onderwees, had ik
alle boeken doorloopen, die mij in handen kwamen, over 't
meest vreemde en merkwaardige daarin. Ik wist bovendien
hoe men over mij oordeelde, en dat men mij niet minder
achtte dan mijn medescholieren, al waren er daaronder bestemd de plaatsen onzer meesters in te nemen. Onze eeuw
scheen mij voorts even bloeiend en vruchtbaar in groote
geesten toe als een der voorafgaande. Ik vond door dat alles
vrijheid al de anderen naar mij zelf te beoordeelen, en te
denken, dat er geen zoo beproefde wijsheid in de wereld
was, als men mij dat wel had doen hopen."
Nadat hij zijn schooljaren Beeindigd heeft, besluit hij dan
ook de boeken te laten liggen, en alleen door eigen nadenken en aanschouwen te leeren. Daartoe wil hij zich wenden
tot de mannen der practijk : kooplieden, staatslieden, veldheeren, die volgens hem veel juister moeten redeneeren dan
de geleerden. Immers zij worden voor hun fouten door de
practijk al te hard gestraft, terwijl de geleerden, door fouten
te verdedigen, juist te meer gelegenheid hebben zich scherpzinnig te toonen. Om zich nu voor den krijgsdienst voor te
bereiden gaat hij te Rennes, waar hij den eersten tijd
doorbrengt, zich op schermen en paardrijden toeleggen, en
begint reeds aan de volvoering van zijn program door naar
aanleiding van zijn lessen een theorie van het schermen te
geven,
Maar als jong edelman behoort hij eenigen tijd te Parijs
in de aristokratische kringen te gaan doorbrengen. Nog niet
lang echter heeft hij het leven dier kringen medegeleefd of
het gaat hem zoo tegenstaan, dat hij zich terugtrekt, en gedurende twee jaren heel stil op een kamertje in een der voorsteden alleen voor zijn studie gaat leven. Slechts aan enkelen is zijn verblijfplaats bekend, o.a. aan zijn vroegeren
schoolkameraad MARIE MERSENNE, dien hij als Franciscaner
monnik te Parijs teruggevonden had. Hij gebruikt nu al zijn
tijd voor mathematische studiën, Waarschijnlijk vindt hij
reeds hier zijn nieuwe methode om geometrische vraagstukken
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te behandelen, de analytische meetkunde, met wier behulp hij
tal van ingewikkelde problemen oplost, tot verbazing der wiskundigen van zijn tijd, maar die hij eerst veel later publiceert.
Door een toeval wordt zijn verblijf ontdekt, en hij kan
zich nu niet meer aan zijn kennissen onttrekken. Nadat hij
in hun kring teruggekeerd is, leidt het spel hem tot een
theorie der kansrekening, de muziek tot een theorie der muziek.
Ook hier toont hij zich naar zijn eigen beschrijving : „Spectateur plutót qu'acteur en toutes les comedies, qui se jouent
dans le monde."
Zijn wiskundige studiën had hij ondernomen niet uitsluitend in het belang van die wetenschap, maar omdat zij hem
hoofdzakelijk moesten dienen als middel tot hervorming der
wetenschap. Maar hij voelt zich nog te jong om daaraan te
denken. Eerst wil hij de wereld leeren kennen, en het aangewezen middel daartoe schijnt hem de krijgsdienst. Maar
reeds na eenige jaren keert hij naar Parijs terug. Ondertusschen heeft hij daar door de oplossing van wiskundige problemen reeds een grooten naam gemaakt onder vakgenooten.
Van alle kanten wordt hij bestormd met het verzoek zijn
ontdekkingen, die tot nu toe slechts door briefwisseling bekend
geworden zijn, te publiceeren. Maar DESCARTES ziet daarin
geen heil. Hij zoekt uitsluitend eigen beter inzicht en acht
het aanmatigend anderen iets te willen leeren. Nog in den
Discours de la methode verklaart hij :
„Laat niemand dus meenen, dat ik hier een methode zal
voordragen, die ieder volgen moet om zijn verstand goed te
besturen ; ik heb alleen besloten diegene uiteen te zetten,
welke ik zelf gevolgd heb. Zij, die het wagen aan anderen
voorschriften te geven, toonen juist daardoor aan, dat zij
zich zelf voor verstandiger houden dan degenen, aan wie zij
die voorschrijven ; en verdienen derhalve een ernstige berisping, als zij ook maar in de geringste zaak dwalen. Daar ik
nu hier niets anders beloof dan het verhaal eener geschiedenis 1), waarbij onder sommige zaken, die het van waarde
t ) Nl. van zijn eigen nadenken.
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kan zijn na te volgen, misschien weer andere zijn, die men
behoort te vermijden, zoo hoop ik, dat dit verhaal wel
sommigen zal baten, maar niemand zal kunnen schaden, en
dat allen zekere dankbaarheid zullen gevoelen voor mijn
openhartigheid."
De sterke aandrang, op hem uitgeoefend, bewerkt slechts,
dat DESCARTES telkens op reis gaat en ten slotte opnieuw
„verdwijnt", thans naar Holland. Slechts MERSENNE en enkele
andere intiemen kennen voortaan zijn verblijf, dat hij telkens
verandert om onbekend te blijven. In de 20 jaren van zijn
verblijf in Holland is hij 24 maal verhuisd en heeft hij in
13 verschillende plaatsen gewoond, het laatst en het langst
te Egmond. Zoo kan hij, voor ieder verborgen, zich geheel
aan zijn studie wijden, slechts middellijk door de correspondentie met MERSENNE met andere geleerden in verbinding
staande.
Op aandringen van zijn correspondenten besluit hij nu
eindelijk zijn natuurphilosophie uit te geven. Juist gereed
met het manuscript, ziet hij zich echter in de uitvoering
van zijn plan verhinderd door de veroordeeling van GALILEI'S
leer, die hij in zijn werk had aangenomen. Misschien ook
was die veroordeeling minder een reden voor DESCARTES
dan wel een gretig aanvaard voorwendsel om het met tegenzin geschreven manuscript niet te doen drukken. Althans hij
schrijft zeer opgewekt aan zijn vrienden, dat hij nu zijn
belofte niet meer behoeft te vervullen. Hij is het publiek
thans niets meer schuldig.
Toch komt hij er toe, al is het eerst vijf jaar later, zijn
afkeer van „boekenmakerij" — zooals hij zich uitdrukt —
te overwinnen. Vooreerst wil hij niet in de verdenking komen
een bluffer te zijn, die wel den schijn verbreid heeft velerlei
te weten, maar de bewijzen daarvan niet kan geven. Maar
gewichtiger is voor hem de overweging, dat hij ter bereiking
van zijn doel : de omwenteling der wetenschap, behoefte heeft
aan de medewerking van een groot aantal geleerden. Maar
hij wil nog niet dadelijk met zijn geheele leer voor den dag
komen, en geeft daarom onder den naam Essais slechts enkele
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waaraan hij ter verduidelijking een drietal opstellen over de
toepassing op de leer van het licht, de meteorologie en de
geometrie toevoegt. Het gevolg beantwoordde aan de groote
verwachting. De drie laatste Essais wekten alle de bewondering, de geometrie de verbazing der vakgeleerden. Het
Discours de la méthode is reeds door zijn vorm een model
van proza, zoodat de Franschen DESCARTES onder hun klassieke schrijvers tellen.
Eenmaal begonnen met publiceeren, ziet DESCARTES zich
genoodzaakt daarmede voort te gaan. Maar, hevig afkeerig
van polemiek, en beangst voor stoornis van zijn werk, bereidt hij de uitgave zijner werken met groote zorg voor.
Daar zijn denkbeelden de scholastieke philosophie in den
wortel aantasten, voorziet hij van alle kanten tegenstand te
zullen vinden. Daarom tracht hij door bemiddeling van DINET
en MERSENNE eerst de kerkelijke goedkeuring zijner nieuwe
ideeën te verkrijgen. Hij begint niet dadelijk met het gebied, waar hij het meest revolutionair is, de natuurwetenschap, maar schrijft eerst de Meditationes de prima philosophia,
waarin zijn denkbeelden op natuurwetenschappelijk gebied
maar even aangeduid zijn, en hoofdzakelijk geleverd wordt
een nieuwe theologia naturalis en psychologia naturalis, die
over God en de ziel nagenoeg hetzelfde leert als de scholastiek, maar op andere gronden . Hij lokt vóór de uitgave
de critiek uit van een aantal geleerden, wier bedenkingen
hij opneemt 2) en beantwoordt. Hij weet, alweder door pater
DINET en eenige anderen, te bewerken, dat het werk goedgekeurd wordt door de theologische faculteit der Sorbonne.
De leden dachten blijkbaar : dat leert onze metaphysica ook, en
vergaven de nieuwigheden op natuurwetenschappelijk terrein.
Deze laatste worden eerst daarna breeder uiteengezet in de
Principia philoso hiae (1643) en Les passions de l' dme (1650).
') Naast het vele goede, dat de Discours bevat, vinden wij daarin ook de
mislukte poging om de Aristotelische logica door een andere te vervangen,
waarover wij reeds boven (pag. 333) gesproken hebben.
2 ) Dit zijn de Objectiones, die wij later nog zullen tegenkomen.
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kwalijk genomen. Ten onrechte. Hij was geloovig Katholiek
en wilde in geen geval in strijd komen met het gezag der
kerk. Daarom moest hij óf zwijgen óf trachten dit gezag aan
zijn zijde te krijgen. In 't laatste slaagde hij. Eerst in 1663
werden zijn werken op den index geplaatst.
Toch gelukte het DESCARTES niet zoo volledig als hij gewenscht had buiten polemieken te blijven. Zijn leer, al vóór
dc publicatie uitgelekt, vond spoedig warme aanhangers, maar
ook heftige bestrijders.
Een botsing tusschen beide partijen kon niet uitblijven. In
1641 begint een onstichtelijke strijd tusschen REGIUS, professor in de medicijnen, en VOETIUS, professor in de theologie, tevens rector, te Utrecht. VOETIUS geeft een aantal
strijdschriften tegen de nieuwere philosophic uit en weet
eindelijk den senaat der Hoogeschool van Utrecht te bewegen die philosophic plechtig te veroordeelen. Nu ziet ook
DESCARTES zich genoodzaakt deel te nemen aan dien strijd,
die uiterst persoonlijk gevoerd wordt. DESCARTES wordt verdacht gemaakt als Katholiek en van atheïsme beschuldigd,
en VOETIUS weet eindelijk te bewerken, dat DESCARTES voor
den magistraat van Utrecht gedaagd wordt. DESCARTES begeeft zich daarop naar den Haag, om zich onder de bescherming van den Franschen gezant te stellen. FREDERIK HENDRIK
maakt nu een einde aan verdere vervolgingen.
Ook te Leiden werd spoedig DESCARTES ' philosophic een
punt van strijd ; met name trok hier TRIGLAND heftig tegen
de nieuwe philosophic te velde, daarbij aan DESCARTES
allerlei meeningen toedichtende, die deze niet als de zijne
erkende. Toen DESCARTES zich hierover bij curatoren en
magistraat beklaagde, namen deze het zonderlinge besluit,
dat voortaan elke bespreking van de nieuwe wijsbegeerte
aan de Universiteit verboden zou zijn, „in de verwachting" —
zooals zij DESCARTES meedeelden -- „dat hij van zijn kant
nu ook elke verdediging van zijn leer op deze punten zou
achterwege laten".
Deze en dergelijke onaangenaamheden, vooral groot voor
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een man, die tot zinspreuk had gekozen : „bene vixit, qui bene
latuit", deden DESCARTES naar een ander verblijf omzien. En
toen nu Koningin CHRISTINE van Zweden, die reeds sedert
lang met DESCARTES over philosophische onderwerpen gecorrespondeerd had, hem een plaats aan haar hof aanbood, nam
hij die aan, en vertrok in 1649 naar Zweden. Niet lang
echter zou de koningin profiteeren van de lessen van haar
nieuwen leermeester. Reeds in Februari 165o overleed DESCARTES, niet bestand tegen het noordelijke klimaat.

67. DE MEDITATIONES. DE METHODISCHE TWIJFEL EN
HET FEIT WAAROP HIJ AFSTUIT.
DESCARTES ' verdienste is drieledig ; als wiskundige en als
hervormer der natuurwetenschap en der geneeskunde heeft
hij naam gemaakt ; maar niet minder als hervormer der wijsbegeerte, door het stellen van het belangrijkste vraagstuk
der nieuwere wijsbegeerte, dat hij in de Meditationes ter
sprake brengt.
Dit werk wordt geopend met een uiteenzetting van wat
men DESCARTES ' „methodischen twijfel" genoemd heeft : „Ik
had reeds sedert eenigen tijd bemerkt" -- schrijft hij, „dat
van mijn eerste jaren af ik een aantal onjuiste meeningen
voor juist had gehouden, en dat wat ik sedert op zoo slecht
verzekerde grondslagen gevestigd had, niet dan zeer onzeker
zijn kon, zoodat ik eens in mijn leven ernstig moest ondernemen mij te ontdoen van alle opinies, die ik tot nu toe voor
waar gehouden had, en alles opnieuw van de grondslagen
af moest beginnen, indien ik iets zekers en blijvends in de
wetenschappen wilde tot stand brengen." Deze onderneming
van DESCARTES, alles wat hij voor waar gehouden heeft te
verwerpen, is dikwijls als een dwaasheid voorgesteld. Immers
bij elke redeneering gaat men uit van premissen, wier waarheid ondersteld wordt. Laat men dus niets als waarheid
gelden, dan kan de redeneering niet eens beginnen. Záó
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spreken in 't algemeen de Thomisten ; zóó pater BOURDIN in
de Object. 7ae, waar hij DESCARTES als een schooljongen terecht
zet, die zelfs schromelijke fouten tegen de logica zou begaan.
Deze argumentatie heeft een zekeren schijn vóór zich, en
sinds tweehonderd jaar wordt DESCARTES op die wijze weerlegd, wat niet wegneemt, dat ook hier geldt : „Les Bens que
vous tuez se portent assez bien."
DESCARTES wist deze zaken evengoed als pater BOURDIN.
Bij elke redeneering moet men de waarheid der premissen
onderstellen en daarbij de betrouwbaarheid der logische regels.
Maar als de redeneering afgeloopen is kan men vragen : waren
die premissen wel juist ? Bij dit onderzoek worden voorloopig
andere premissen aangenomen, die op hun beurt weder onderzocht kunnen worden.
Bijv. : de oude beoefenaars der Romeinsche historie gingen
uit van de betrouwbaarheid van LIvIUS; zij namen daarom
zijn mededeelingen over de zeven Romeinsche koningen als
juist aan, evenals zijn zonderlinge romantische verhalen. Toen
is NIEBUHR gekomen en heeft gevraagd : is LIvIUS wel betrouwbaar ? Van waar heeft hij zijn verhalen ? Bij dit onderzoek gaat NIEBUHR uit van zekere premissen over de lichtgeloovigheid der meeste menschen, hun voorkeur voor verhalen
van ongewonen, niet-alledaagschen inhoud, en van vele gegevens
uit andere Grieksche en Romeinsche auteurs naast Livius.
Nu is de opinie der Thomisten : Dit onderzoek naar de
waarheid der premissen is althans ten deele door ARISTOTELES
voltooid. Die stelde op elk gebied zekere axioma's vast, waarover men niet behoort te disputeeren. In DESCARTES ' standpunt ligt opgesloten, dat alle menschelijke weten maar voorloopig is, dat de volle waarheid, die de scholastieken meenden
te bezitten, door menschelijk weten alleen benaderd wordt.
Iets ongegronde ligt in DESCARTES ' methodischen twijfel dus
niet. Maar wie hem wel ongerijmd vindt, doet beter, niet
kennis te maken met de nieuwere wijsbegeerte, waarvan die
twijfel het uitgangspunt is.
Als gevolg van zijn voornemen om aan alles te twijfelen
stelt DESCARTES nu de vraag, of wij de uitspraak onzer zin-
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tuigen kunnen gelooven ? In 't practische leven vertrouwen
wij ze. Wij gebruiken brood, als wij honger hebben ; water, als
wij dorstig zijn ; wijken op straat uit, als wij een kar recht
op ons zien afkomen. Maar als wij vragen : weten wij volkomen zeker, dat wij in zulke gevallen met de werkelijkheid —
niet met fantasiebeelden te doen hebben ?, dan moet het
antwoord zijn : Neen, volkomen zeker zijn wij niet. Er blijft
een kleine grond om te twijfelen, al is die grond te klein
om eenigen directen invloed te hebben op ons handelen.
In 't bijzonder blijkt dit door de onmogelijkheid om betrouwbare kenmerken aan te geven, waardoor wij „wakende
waarnemen" en „droomen" zouden kunnen onderscheiden.
Gewoonlijk wordt als zoodanig genoemd het onsamenhangende en onlogische van droomen. Die eigenschappen hebben droomen gewoonlijk ; men ziet lang overleden menschen
converseeren met jongeren, die zij nooit aanschouwd hebben ;
iemand, die ver verwijderd is, staat voor ons, enz. De meeste
droomen zijn werkelijk door dat onlogische onderscheiden
van de voorstellingen van 't waken, maar lang niet alle
zijn zoo, wat het best hieruit blijkt, dat men dikwijls
niet meer zeker weet of men iets beleefd dan wel het gedroomd heeft. Nu is wel het ontwaken een goed kenmerk,
maar het helpt niet, zoolang wij in den droom zijn. Hoe
zullen wij dus waarheid vinden als het mogelijk zou zijn,
dat ons geheele leven één lange droom is, waaruit misschien
de dood eerst ons doet ontwaken ? Maar ook dan, zegt DESCARTES, blijven de wiskundige stellingen waar; zelfs in den
droom is 2 X 2 = 4. Mijn persoonlijke ondervinding stemt
in deze met die van DESCARTES overeen, maar waarschijnlijk
heeft hij veel meer over wiskunde gedroomd dan ik. „Is er
dan in 't geheel geen reden" zoo gaat DESCARTES voort „om
aan de waarheid van 2 X 2 = 4 te twijfelen ? Stelt deze
stelling de dingen zeker voor, zooals zij werkelijk bestaan ?
Volgens onze definities moet 2 X 2 = 4 zijn. Maar kunnen
twee werkelijke met nog twee werkelijke dingen niet vijf
geven ? Kan het niet waar zijn, wat men mij in mijn jeugd
geleerd heeft, dat er een machtig God is, mijn schepper, en
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kan die mij niet zob geschapen hebben, dat, als ik mijn
verstand zoo goed mogelijk gebruik, mijn denkbeelden geheel
en al afwijken van de werkelijke dingen ? Inderdaad vind ik
in dit stadium van 't onderzoek geen enkele afdoende reden
om mijn verstand te vertrouwen. Ik voel mij gedrongen het te
gebruiken ; ik heb een bewustzijn verkeerd te doen, als ik tegen
de regels van 't verstand zondigen en zeggen zou 2 X 2 = 5.
Maar dat wil toch alleen zeggen : Ik gevoel mij verplicht te
denken dat 2 X 2 = 4. En mijn denken dwingt toch de din0-en niet. Hoe staat het dus met de overeenstemming van
mijn denken en de werkelijkheid ?"
Hiermede heeft DESCARTES, zooals wij reeds in het Eerste
Boek (pag. 5 I) opmerkten, de vraag gesteld, die voor de
nieuwere philosophic de hoofdvraag geworden is, terwijl de
oudere philosophen haar niet scherp geformuleerd hadden. Wij
hebben reeds op de aangehaalde plaats gezien, dat SPINOZA'S
en KANT ' S opvatting van de werkelijkheid geheel beheerscht
wordt door het hier voor 't eerst gestelde probleem. Maar
DESCARTES staat nog veel te zeer onder den invloed zijner
scholastische opvoeding om tot zulk een opvatting te komen.
Hij houdt het met al zijn voorgangers en tijdgenooten voor
zeker, -- zoo zeker, dat hij zelfs niet bemerkt, dat hij van
deze onderstelling uitgaat, en dus zijn methodische twijfel
deze zeer betwijfelbare stelling voorbijgaat — dat de werkelijkheid een wereld is van dingen op zich zelf, dingen, die
juist zoo zouden blijven bestaan, als niemand ze kende, als
alle psychisch leven werd uitgebluscht. Zoo doet zich dus de
gestelde vraag in dezen vorm aan hem voor : Ik voel mij
gedwongen om aan te nemen, dat 2 X 2 = 4 is, maar is
dit wel zoo in de wereld der dingen op zich zelf, geldt het niet
alleen in de wereld der dingen, zooals zij zich aan mij voordoen,
en hangt de aard van deze niet af van den wil van mijn schepper ? Daarom verwerpt hij ook voorloopig de juistheid der
mathematische stellingen, en tracht hij een andere waarheid
te vinden, die onbetwijfelbaar is, zelfs bij onderstelling van
een bedriegenden schepper. Hij vindt die onbetwijfelbare
waarheid, en terecht, in de onmiddellijke uitspraak van ons
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zelfbewustzijn. In de tweede Meditatie wordt uiteengezet, dat
wij daaraan niet twijfelen kunnen. We hebben deze bewijsvoering reeds herhaaldelijk besproken 1), en behoeven er dus
hier niet bij stil te staan. Uit deze grondwaarheid wordt nu
afgeleid, dat wij de reeks van onze oogenblikkelijke bewustzijnstoestanden (cogitationes), als reeks mens of animus genoemd, veel beter kennen dan ons lichaam of eenig ander
lichaam. Van de lichamen toch toonen ons de zinnen slechts
de veranderende hoedanigheden, maar de substantie wordt
er alleen bij gedacht. Elke waarneming van de hoedanigheid
van een lichaam overtuigt ons ook van ons eigen geestelijk
bestaan ; die waarneming kan bedriegelijk zijn, maar dat zij
bestaat, is zeker. De ziel is dus iets anders, en iets, dat veel
beter bekend is dan de lichamen ; zij is niet door de voorstelling, maar door het denken alleen te begrijpen. Al zou
het lichaam maar in schijn bestaan, de ziel is zeker werkelijkheid. Wij hebben ook deze bewijsvoering van DESCARTES
reeds in § 3 uitvoerig geciteerd en besproken. Hier wil ik
dit niet herhalen, maar alleen er op wijzen, dat bij dit
tweede punt DESCARTES volgens vele critici van „monistische" richting een stap gedaan heeft, ongerechtvaardigd, en
zwanger van bedenkelijke gevolgen. Hij had duidelijk aangewezen : ontwijfelbaar uitgangspunt voor verdere kennis zijn
de telkens wisselende cogitationes, die bestaan, zoolang zij
bewust zijn. In zijn onnadenkendheid substitueert hij nu voor
de reeks der cogitationes een blijvend bestaande ziel, waaraan
of waarin zich die cogitationes zullen vertoonen als de wisselende warmte en koude van dezelfde kachel, die nu eens
brandt, dan weer uit is. Weldra wordt die ziel een substantia
cogitans, waarvan de cogitationes de accidentia zijn, evenals
de eigenschappen der lichamen de accidentia eener substantia
externa. Dit blijvend, als bewust beschouwd substraat der
bewuste toestanden is een hersenschim ; waarom zouden niet
zekere hersendeelen de substanties zijn, waarin de cogitationes
elkander afwisselen ? Zoo oordeelt bijv. VAN VLOTEN in de
inleiding van zijn boek over SPINOZA.
') Zie pag. 62 en pag. 84.
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Deze critiek schijnt mij onbillijk. Wat de substantie der
cogitationes is, laat DESCARTES hier geheel in 't midden. Hij
oppert zelfs de onderstelling, dat de lichamelijke dingen zelf
die substantie zouden zijn. Hij heeft inderdaad in de tweede
Meditatie alleen het bestaan der cogitationes geconstateerd,
al neemt hij de vrijheid hun totaliteit met een collectiefnaam : res cogitans, animus, intellectus, te bestempelen. Dat
de ziel een eigen substantie is, die geheel gescheiden van
het lichaam bestaan kan, wordt eerst veel later bewezen.

5 68. DE MEDITATION ESS (VERVOLG).
HET BEWIJS VOOR GODS BESTAAN.

In de derde Meditatie leidt nu DESCARTES uit de verkregen zekerheid af wat in 't algemeen het criterium van
aannemelijkheid van begrippen is. Hij vindt dit in hun evidentie, in de onmogelijkheid om ze uit den geest te bannen,
want haar evidentie alleen heeft hem zijn grondwaarheid
doen aannemen. Deze evidentie wordt aangeduid door te
zeggen, dat het denkbeeld moet zijn : „clara et distincta" 1)
(helder en bepaald).
Moet nu echter alles, wat zich zoo evident, als idea clara
et distincta, aan ons voordoet als juist worden aangenomen ?
Dat zou zoo zijn, als niet de reeds genoemde mogelijkheid
bestond, dat er een bedriegelijke godheid is, die ons tot
foutieve uitkomsten doet komen, wanneer wij ons liet meest
inspannen. Om dus tot zekerheid te komen, moet DESCARTES
het denkbeeld van een God, die ons bedriegen wil, als onmogelijk op zij zetten, en bewijzen : Er is een God, schepper
1 ) Bij de discussie over DESCARTES ' boek heeft men er zeer op aangedrongen,
dat hij dit begrip zou definieeren. Zijn definitie, daarop in de Trine pia gegeven, is niet zeer duidelijk, maar later heeft LEIBNITZ volkomen duidelijk aangegeven wat DESCARTES bedoelde. Uit LEIBNITZ ziet men ook duidelijk, dat
helderheid en bepaaldheid kenmerkende eigenschappen zijn onzer wiskundige
begrippen. Wij komen hierop in Hoofdstuk III van dit Boek terug.
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van alle dingen, die den mensch geschapen heeft met het
vermogen de waarheid te kennen. Maar in dit betoog neemt
hij verschillende, zeker zeer betwijfelbare scholastische stellingen als bewezen aan, en legt hij zich neer bij redeneeringen,
die alles behalve klemmend zijn.
Het eerste der aldus aangenomen leerstukken is dat der
verschillende realiteitsgraden der voorwerpen van ons denken.
Tegenwoordig erkent men wel het bestaan van verschillende
soorten van werkelijkheid : ding, eigenschap, toestand, verandering of gebeurtenis, betrekking ; maar niet meer dat van
verschillende graden, zoodat bijv. de betrekking tusschen
hypotenusa en rechthoekszijde, die de stelling van PYTHAGORAS aangeeft, in hoogere mate bestaan zou dan een bepaalde
eikeboom en zijn bepaalde eigenschappen. Maar in de Middeleeuwen gold de realiteit als voor gradatie vatbaar. Den allergeringsten graad heeft een denkbeeld : realitas objectiva ;
hooger graad het voorwerp daarvan : realitas formalis. Een
substantie, een ding, heeft hooger realiteit dan zijn hoedanigheden ; de essentieele weder hoogere dan de accidenteele
hoedanigheden. Dit zijn beschouwingen, die DESCARTES te la
Flêche geleerd had, die hij in alle wetenschappelijke werken van
zijn tijd terugvond, en tot wier onderzoek hij niet gekomen is.
Het tweede is de gelijkstelling van realitas met volmaaktheid : perfectio. Volmaakt en onvolmaakt zijn eigenlijk begrippen, alleen toepasselijk op werken, wier doel bekend is; deze
zijn volmaakt als zij aan 't ideaal beantwoorden, onvolmaakt
als zij te kort schieten. De teleologische wereldbeschouwing
van ARISTOTELES past ze natuurlijk overal toe. Alle natuurverschijnselen zijn uitingen van het streven der materie tot
het aannemen van vormen, en de dingen zijn te volmaakter,
naarmate zij hooger vormen, d. w. z. meer en meerderlei
eigenschappen hebben. De hoogste volmaaktheid heeft dus
de Godheid, de vereeniging van alle positieve eigenschappen :
ens realissimum of perfectissimum. De mensch heeft veel minder realiteit en volmaaktheid, maar toch weer veel meer dan
de plant, enz.
Het derde is het „axioma": In de volledige oorzaak moet
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minstens dezelfde realiteit zijn als in haar voortbrengsel, die
realiteit als iets gedacht, dat overgedragen wordt. Nemo dat
quod non habet. DESCARTES betoogt dit als volgt (Medit. III) :
„Het is immers al door het gezond verstand duidelijk, dat
minstens evenveel realiteit in de totale werkende oorzaak
aanwezig moet zijn als in het gevolg dier oorzaak ; immers,
waar zou dat gevolg zijn realiteit vandaan kunnen hebben
dan uit de oorzaak, en op welke wijze zou de oorzaak aan
het gevolg die realiteit kunnen geven als zij zelf haar niet
had."
Uit deze stellingen volgt nu, dat er geen grond is om aan
te nemen, dat de voorstellingen van lichamen komen van
dingen buiten ons, die langs den weg der zinnen hun welgelijkend beeld in ons zenden. De oorzaak van hun ontstaan
zouden wij zelf als bewust wezen kunnen zijn, welks realiteit
grooter is dan die der stoffelijke dingen.
Anders is het met ons Godsbegrip. Ik versta daaronder,
zoo redeneert DESCARTES, het denkbeeld van een oneindige,
onafhankelijk bestaande, alwijze en almachtige substantie.
Dat denkbeeld kan niet door mij gemaakt zijn, daar ik mij
zelven ken als veel minder realiteit bezittend, namelijk als
een denkende substantie, maar beperkt, van vele dingen afhankelijk, met begrensde wijsheid en macht. Het moet derhalve van iets anders afkomstig zijn, en wel van een wezen,
dat formaliter diezelfde volmaaktheid bezit, die objectief in
mijn idee is. Gods werkelijk bestaan moet dus aangenomen
worden om te verklaren, dat ik dit begrip van God heb.
Uitvoerig bespreekt DESCARTES de andere opvattingen,
die men over het Godsbegrip zou kunnen hebben. Het begrip
van het oneindige is een negatief begrip, zeggen sommigen,
evenals dat van duisternis. Dit kan niet waar zijn, zegt DESCARTES, want ik stel mij God als de hoogste realiteit voor;
ik bemerk mijn eindigheid, doordien ik voel, dat mij veel
ontbreekt ; dit zou niet kunnen, als ik geen positief denkbeeld
van 't oneindige had. Hierbij heeft DESCARTES in den grond
der zaak gelijk, schoon zijn spraakgebruik verwerpelijk is.
Het „oneindige" is inderdaad een negatief begrip, maar als
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de theologen God het oneindig wezen noemen, dan bedoelen
zij het absolute en allervolmaakste wezen, en de begrippen
absoluut en allervolmaaktst zijn geenszins negatief.
Anderen beweren, dat wij de denkbeelden van Gods verschillende volmaaktheden ieder voor zich uit de eindige
wereld hebben : wijsheid, macht, liefde, schoonheid enz., en dat
onze geest ze vereenigd heeft tot een ideaal beeld, waaraan
geen werkelijkheid correspondeert. Dit kan niet, zegt DESCARTES, omdat de vereeniging van al die hoedanigheden dan
onverklaard zou zijn. Die éénheid stamt dus in elk geval
niet uit de eindige wereld.
Men kan vragen : waarom zou zij niet van ons zelven komen, en wij de vereeniging van al die hoedanigheden denken
naar 't model der vereeniging onzer vermogens in één enkel
wezen ? Hierop zou DESCARTES waarschijnlijk geantwoord
hebben, dat dan het onafhankelijk en onvoorwaardelijk bestaan niet in 't Godsbegrip zou voorkomen.
Immers — zoo voegt hij er bij -- mijn eigen bestaan
als afhankelijk en voorwaardelijk wezen wijst ten slotte
terug op 't bestaan van God als mijn oorsprong. Ik heb mij
zelf niet voortgebracht, ik heb geen „aseïteit", want anders
zou ik mij zelf alle realiteit gegeven hebben, die ik mij denken
kan. Een substantie uit niets voort te brengen is veel grooter bewijs van macht dan haar hoedanigheden te geven ;
had ik mij zelf uit niets voortgebracht, ik zou mij zelf alle
volmaaktheden gegeven hebben. Maar ik ben een beperkt
wezen, derhalve niet door mij-zelf voortgebracht. Hoe dan ?
door mijn ouders ? Ik weet op dit standpunt niet, of ik ouders
heb, ik beschouw mij als res cogitans, en die zou er zijn, als
er geen stoffelijke dingen waren. Laat echter die res cogitans
voortgebracht zijn ; daar de reeks der voorafgaande oorzaken
niet oneindig kan zijn, moet aan het einde het onafhankelijk
en onvoorwaardelijk bestaande zijn, waarvan men niet meer
kan vragen : hoe ontstond het ?
Met behulp van deze redeneering, waarvan de bestrijders
terecht opmerkten, dat zij slechts een bijzondere toepassing
is van het kosmologisch bewijs voor Gods bestaan, door
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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THOMAS VAN AQUINO van ARISTOTELES overgenomen, concludeert DESCARTES uit de eigenaardigheden van 't Godsbegrip tot het bestaan van God, en meent nu recht te hebben dat
begrip als „idea innata", aangeboren begrip, te beschouwen,
wel eenigermate in strijd met zijn definitie van innata -- ab
ipsamet mea natura (uit het wezen van mijn natuur zelf).
Thans weet hij dus vooreerst, dat hij zelf bestaat als bewust wezen : mens, res cogitans, en dat God bestaat als een
ander denkend wezen, maar oneindig, onafhankelijk, alwijs
en almachtig.

5 69. DE MEDITATIONES(SLOT). DE MOGELIJKHEID VAN
DWALING EN DE CONCLUSIËN UIT GODS WAARACHTIGHEID.
Maar nu doet zich een gansch andere vraag voor. Hoe is
dwaling mogelijk, als de mensch het schepsel is van een almachtig en alwijs God ?
Ware dwaling alleen onwetendheid, dan zou er geen bezwaar
wezen. Het verstand van een beperkt wezen moet begrensd
zijn. Doch dwaling is iets meer dan onwetendheid ; niet weten,
waar vriend A. is, is iets anders dan meenen, dat hij te
Utrecht is, terwijl hij te Amsterdam is. Hoe nu een positieve
verkeerdheid afkomstig kan zijn van een allervolmaakst wezen
is moeilijk begrijpelijk. DESCARTES beroept zich eerst op de
onbegrijpelijkheid van Gods oneindig wezen en leidt daaruit
ter loops de verwerpelijkheid der teleologie af. Het spreekt
echter van zelf, dat die onbegrijpelijkheid niet aangevoerd
mag worden. Belet zij ons voor een werkelijk gebrek te
houden wat ons in de wereld als een gebrek toeschijnt, dan
moet zij ons ook verhinderen voor inderdaad volmaakt te
houden wat ons als volmaakt voorkomt. DESCARTES geeft
dan ook nog andere argumenten. Hij zegt, dat de volmaaktheid van Gods werken uit het geheel beoordeeld moet worden, en dat iets, wat in een deel onvolmaaktheid is, met het
oog op 't geheel volmaaktheid zijn kan. Iemand met twintig
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maal krachtiger biceps is volmaakter qua biceps, maar de
athleet .is daarom nog niet volmaakter mensch. Waarin bestaat
nu de grond der dwaling, die uit menschelijk oogpunt gezien
zeker een onvolmaaktheid is ? In de beperktheid van 's menschen verstand, verbonden met de onbeperktheid van zijn
vrijen wil, zijn vermogen tot kiezen en oordeelen. Zoolang
alleen 's menschen verstand werkt en gedachte aan gedachte
knoopt, dwaalt de mensch niet, want die gedachten zijn slechts
„imagines rerum", denkbeelden, die niet waar of onwaar
kunnen zijn. Onjuist kan eerst het oordeel zijn, waardoor ik
twee ideeën op elkaar betrek, en zeg A is B, of A is niet B.
Dit betrekken nu is niet een handeling van ons verstand,
maar van onzen vrijen wil, waardoor wij elk oogenblik handelen kunnen zonder noodzaak, willekeurig, en die vrije wil
is in den mensch onbeperkt als in de Godheid ; hij is een
ondeelbaar vermogen. Zoo oordeelt de mensch dan telkens,
in plaats van dit alleen te doen bij zaken die hij clare et
distincte inziet. Hij houdt de imagines rerum voor getrouwe
beelden en handelt daarnaar. Dus is dwaling : oordeelen op
onvoldoende gegevens.
Langs twee wegen zou de mensch van dwaling vrij kunnen
komen : het missen van zijn vrijen wil, of het oneindig worden
van zijn verstand. Het eerste middel zou hem verlagen ; zijn
vrije wil is de eigenschap, die hem 't meest met God gelijk
stelt ; het tweede zou hem verhoogen ; maar hoewel die beperktheid van 's menschen verstand in hem een onvolmaaktheid is, mogen wij niet aannemen, dat zij 't in 't Heelal is.
Die onvolmaaktheid met betrekking tot ons is volmaaktheid
in 't Heelal, zooals de dissonanten in een compositie, of een
op zich zelf leelijke zuil in een schoon gebouw.
Deze opvatting van den aard der dwaling lijkt mij om
twee redenen onhoudbaar. Zij gaat er van uit, dat het
denkbeeld zelf waar noch onwaar kan zijn. Nu is juist het
eigenaardige van een denkbeeld, dat het bevestigt of ontkent.
Het denkbeeld van een stuk wit papier is alleen denkbeeld,
omdat ik affirmeer : de witte kleur komt aan dit papier toe ;
de gedachte aan de stelling van PYTHAGORAS is alleen ge-
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dachte, omdat ik affirmeer, die en die betrekking bestaat tusschen die en die lijnen. Voorts neemt DESCARTES aan, dat
het oordeel, waarin ik twee denkbeelden op elkaar betrek,
willekeurig is ; maar wanneer ik den major en den minor van
een syllogisme mij duidelijk voorstel, ben ik volstrekt niet
meer vrij zus of zoo te oordeelen. Wat willekeurig is, is
alleen het uitspreken van het oordeel in woorden ; de vormingvan het oordeel gaat buiten onzen wil om. Maar voor DESCARTES is deze zonderlinge theorie een onmisbare schakel, omdat
zij alleen verklaren kan, dat wij, hoewel de schepselen van
een almachtig, alwijs en algoed God, toch dwalen kunnen.
Maar tevens volgt er uit, en dit is voor DESCARTES nog
belangrijker, dat in alle gevallen, waarin wij niet voorbarig
oordeelen, dat is, in alle gevallen, waarin wij ideas claras et
distinctas hebben, dwaling uitgesloten is door de waarheidsliefde van God. Want al moge diens almacht hem ook in
staat stellen ons te bedriegen, om zijn algoedheid kan hij dit
niet willen.
Daarmede verdwijnt DESCARTES ' twijfel als sneeuw voor
de zon. Alles, wat hij dare et distincte inziet, is waar. In de
eerste plaats behoort daartoe alles, wat voorwerp der wiskunde
is. Extensie in drie afmetingen, grootte, figuur, ligging, beweging, duur en getal, al die zaken moeten juist zoo bestaan
als wij ze denken. Daar hij nu aldus uit het denkbeeld van
een ding komt tot het werkelijk bestaan daarvan, meent hij
nu ook nog een nieuw bewijs voor het bestaan van God te
kunnen geven. Reeds in de Objectiones primae noemt CATERUS
terecht dit bewijs in den grond identisch met dat van ANSELMUS, en voor goed weerlegd door THOMAS VAN AQUINO.
Ik zou dus hier kunnen volstaan met te verwijzen naar wat
ik zeide bij de bespreking van ANSELMUS, wanneer niet de
Hegelianen, die het in onze dagen voor het ontologisch bewijs
opnemen, de redeneering van ANSELMUS naief noemden en
het bewijs in hoofdzaak naar DESCARTES gaven.
Deze zegt : Ik vind in mij het denkbeeld van een alwijs,
almachtig, allervolmaaktst wezen. Tot den inhoud van dat
denkbeeld behoort niet alleen alwijsheid enz., maar ook wer-
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kelijk bestaan ; niet dat mogelijk en toevallig bestaan, wat
den natuurvoorwerpen eigen is, maar een volstrekt noodzakelijk en eeuwig bestaan. Evenals ik nu uit mijn begrip van
een driehoek met zekerheid afleid, dat de som der hoeken
gelijk 180 0 moet zijn, zoo moet ik ook uit mijn begrip van
een allervolmaaktst wezen afleiden, dat zulk een wezen bestaat.
Hier wordt evenals bij ANSELMUS geconstateerd het bestaan
van een bepaald denkbeeld : het allervolmaaktst wezen. Nu
wordt ook hier gezegd : de eerste conditie van alle volmaaktheid is werkelijk bestaan. Hoe zal iemand goed leven, als hij in
't geheel niet leeft ? Alleen wordt er bijgevoegd : Dat werkelijk
bestaan kan niet een afhankelijk en voorwaardelijk bestaan
zijn, omdat dit als een onvolmaaktheid beschouwd wordt;
dus is het een onafhankelijk en onvoorwaardelijk bestaan.
De overgang van het bestaan der voorstelling tot het bestaan van haar voorwerp is dezelfde bij DESCARTES en bij
ANSELMUS. Er is alleen verschil in spraakgebruik. ANSELMUS
zegt : te bestaan èn in werkelijkheid èn in een denkbeeld is
volmaakter dan te bestaan alleen in een denkbeeld : m. a. w.
werkelijk bestaan is een eigenaardigheid van 't allervolmaakst
wezen. DESCARTES zegt dit laatste, wat opgesloten ligt in
de woorden van ANSELMUS.
Het antwoord op DESCARTES ' redeneermg moet m. i. zijn :
Inderdaad ligt in uw denkbeeld van een allervolmaaktst
wezen opgesloten, dat zulk een wezen geen hersenschim is,
maar werkelijk bestaat. Derhalve voelt gij u genoodzaakt
het als werkelijk bestaande te denken. Maar dat uw denken
in deze juist is, mag niet zonder nader onderzoek worden
aangenomen. Het werkelijke bestaan van het allervolmaaktst
wezen kan alleen toegestemd worden, als die bewering blijkt
overeen te stemmen met alle andere beweringen, die wij voor
juist houden.
In de zesde Meditatie komt nu DESCARTES met behulp
van Gods waarachtigheid ook buiten de wiskunde tot naar
hij meent onwankelbare kennis. Het bestaan der stoffelijke
wereld moet aangenomen worden. De zinnelijke gewaarwordingen van kleur, smaak enz., wier bestaan als bewustzijns-

374 --

toestanden zeker is, dringen zich buiten mijn wil aan mij
op, alsof zij van buiten komen. Hieruit volgt nog wel niet
zeker, dat zij door stoffelijke dingen bewerkt zijn, want zij
zouden afkomstig kunnen zijn van een ander geestelijk vermogen in mij dan de wil. Maar de aandrang is zoo sterk
om ze van buiten afkomstig te denken, dat God mij bedrogen
zou hebben, ware de zooeven genoemde onderstelling juist.
Derhalve bestaat de stoffelijke wereld. Niet echter zooals wij
haar met de zinnen waarnemen, maar alleen zooals wij haar
dare et distincte begrijpen d. w. z. als een aggregaat van
lichamen van bepaalden vorm, bepaalde grootte en bewegingstoestand. Over die hoedanigheid hebben wij een deductieve
wetenschap, de mathesis, maar niet over kleuren en smaken.
Dat dit slechts toestanden in ons zijn is gemakkelijk aan te
toonen en niet in strijd met Gods waarheidsliefde, daar onze
kennis van deze dingen niet helder en bepaald is.
Voorts betoogt DESCARTES de scheidbaarheid van lichaam
en ziel. De hoedanigheden der uitgebreidheid, haar drie afmetingen, haar bewegelijkheid, haar deelbaarheid kunnen niet
toegekend worden aan mijn bewustzijnstoestanden ; en evenmin kunnen de hoedanigheden van zich iets voor te stellen,
aangedaan te worden, en te willen, gedacht worden als eigen
aan de uitgebreidheid. Daar wij dus eensdeels uitgebreidheid,
extensio, anderdeels bewustzijn, cogitatio, als gescheiden
kunnen denken, moeten zij krachtens Gods waarheidsliefde
ook gescheiden bestaan. Hierbij voert nu DESCARTES het
Aristotelisch begrip der substantie in als „id quod non in alio
est" (datgene, dat niet in iets anders bestaat), en de uitgebreidheid wordt een „substantia extensa", de cogitatio een
„substantia cogitans".
Zoo splitst zich dan het Heelal in twee helften : de stoffelijke wereld, wier essentieele eigenschap (attribuut) is uitgebreidheid in drie afmetingen, wier modificaties zijn : wijzigingen dier uitgebreidheid in vorm, grootte en beweging ;
de geestelijke wereld, wier essentieels eigenschap (attribuut)
is bewustzijn, cogitatio, wier modi zijn voelen, tasten, zien,
hooren, begeeren, vreezen, denken enz.

-- 375 --

Beide kunnen onafhankelijk van elkander bestaan. De onbezielde stofmassa's zijn extensio zonder cogitatio — de ziel
na den dood is cogitatio alleen. In den mensch zijn beide
vereenigd op innige wijze, zooals de werking van ziel op lichaam
en omgekeerd leert. De wijze hoe die werking plaats vindt,
wordt niet hier behandeld, maar eerst in de Principia Philosophiae, en wij zullen haar daar bespreken.
De onafhankelijkheid der stoffelijke wereld van de geestelijke blijkt echter alleen te bestaan, zoolang men slechts op
de eindige geestelijke wezens let. God is het oneindig geestelijk wezen en zonder zijn voortdurenden bijstand (concursus)
bestond de stoffelijke wereld geen oogenblik langer.
Onze algemeene indruk van de Meditationes is, dat DESCARTES te spoedig met twijfelen is opgehouden. Gods waarachtigheid berust bij hem op een redeneering, waarin aangenomen wordt : alles wat wij clare et distincte begrijpen
bestaat, zooals wij het denken. Maar de betrouwbaarheid van
dit beginsel berust weer alleen op Gods waarachtigheid.
Deze zwakke zijde van DESCARTES ' metaphysica, en de
groote invloed, dien hij desondanks geoefend heeft, worden
begrijpelijk als men let op zijn doel. Het is hem om de
natuurwetenschap en de geneeskunde te doen ; zijn metaphysica is maar een bolwerk tegen twee soorten van geleerden,
die zijn natuurwetenschappelijke beginselen konden aantasten :
sceptici eenerzijds, theologen anderzijds. Hij heeft een zijns
inziens betrouwbare methode gevonden, die hij reeds in de
Essais heeft toegepast, en wil door een metaphysisch onderzoek de daarbij aangenomen beginselen handhaven,- maar
is alles behalve geneigd zeer scherp toe te zien op de
redeneeringen, die hij bij dat onderzoek gebruikt.

§ 70. DESCARTES ' PHYSIOLOGIE EN PSYCHOLOGIE.
Die natuurwetenschappelijke beschouwingen geeft DESCARTES hoofdzakelijk in de Principia Philosophiae en de
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Passions de l'crrne. Zij zijn een doorgaande toepassing der
mechanische natuurbeschouwing, die wij in haar algemeen
karakter reeds vroeger besproken hebben. Bij de bijzonderheden van natuurwetenschappelijken aard behoeven wij ons
niet op te houden ; slechts op twee punten van meer algemeenen aard wil ik hier wijzen.
Het eerste is de consequentie, waarmede DESCARTES de
mechanische beschouwing ook toepast op de physiologic. Hij
geeft daarvan een korte schets in de Passions de l'drne,
een uitvoeriger overzicht in het posthume werk Traité de
l' homme. Zijn beschouwingen daarover hebben in de geneeskunde een omwenteling bewerkt, die eerst in onze eeuw
volslagen tot stand is gekomen. Met terzijdestelling van al
de „vermogens" (facultates occultae) der scholastiek verklaart
hij alle werkingen in het lichaam uit bewegingsverschijnselen.
Hij beschrijft het hart op de thans gebruikelijke wijze als
een pomptoestel, waarvan de rechter helft uit het lichaam
het bloed opzuigt en naar de longen stuwt, terwijl de linker
het bloed uit de longen ophaalt om het door 't lichaam te
stuwen. Bij den aap, een zuiver stoffelijk wezen, gaat die
bloedsomloop precies als bij ons ; de scholastieke meening,
dat de ziel er iets mee te maken heeft, is onjuist. Die beschouwingen zijn van HARVEY overgenomen. Maar de volgende
zijn bij DESCARTES oorspronkelijk en 't eerste begin eener
vruchtbare zenuwphysiologie. Het hart onderscheidt zich door
een hooge temperatuur en ten gevolge daarvan ontwikkelen
zich daar zeer ijle stoffen, door de slagader naar de hersenen
gaande, de spiritus animales. De zenuwen verspreiden die door
het geheele lichaam, bepaaldelijk door de spieren. Wordt de
hoeveelheid spiritus animales in een spier vermeerderd, dan
wordt zij dikker en daardoor korter, terwijl de inrichting
der spiergroepen zoo is, dat de antagonisten spiritus animales
verliezen en daardoor dunner en langer worden. Prikkeling
van de einden der gevoelszenuwen jaagt de spiritus animales
naar de hersenen ; daar worden door die beweging sommige
doorgangen tusschen de hersenholten geopend, andere gesloten ; de spiritus animales banen zich een weg naar bepaalde
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spiergroepen en zuiver mechanisch volgt dus samentrekking
van spieren op prikkeling der zintuigen. Nadert een voorwerp
ons oog, dan knijpen wij dat oog dicht en wenden het hoofd
achterwaarts, even machinaal als het horloge loopt als men
't opwindt. Trapt men een hond op zijn staart, dan schreeuwt
hij ten gevolge van een reeks stoffelijke veranderingen, bewegingen van dezelfde soort als die, welke er liggen tusschen
het aanslaan der toetsen van een orgel en het geluid, dat
het instrument geeft.
Men ziet met welke consequentie (of misschien juister :
overdrijving) de mechanische theorie bij DESCARTES optreedt.
Wat in een dier geschiedt is mechanisch volkomen verklaarbaar. Al zijn bewegingen zijn spierwerkingen. Wil heeft het
niet, evenmin gevoel of andere zielstoestanden. Deze meening,
hoe zonderling zij ons moge klinken, heeft geruimen tijd
onder de Cartesianen aanhang gevonden. Maar terwijl zij
hier naar onze meening veel te ver gaan in het toepassen
der mechanische theorie, gaan zij toch nog enkelen radicalen
voorvechters dier theorie niet ver genoeg, zooals bijv. HOBBES,
die met haar behulp meent alles te kunnen verklaren.
Met zijn mechanische natuurbeschouwing verbindt DESCARTES n.l. -- en dit is het tweede punt, waarop ik wijzen
wilde, — de vaste overtuiging, dat zij niet in staat is rekenschap te geven van de psychische verschijnselen bij den
mensch. Dit erkent ook HOBBES, en daarom noemt hij al die
toestanden „phantasms" d.w.z. beelden der phantasie, die ons
de dingen anders voorstellen dan zij zijn. Maar deze leer, door
HOBBES in de Objectiones 3ae. voorgedragen, stuit bij DESCARTES af op de onbetwijfelbaarheid van het bewustzijn, terwijl
het bestaan der lichamen eerst daaruit afgeleid wordt. Daarom
maakt DESCARTES in zijn mechanische natuurbeschouwing een
gedeeltelijke uitzondering. Reflexbewegingen, instinctmatige
bewegingen worden verricht zonder dat de ziel er eenig deel aan
heeft. Maar het zelfbewustzijn staat er ons voor in, dat wij een
zelfbewust wezen zijn, dat gansch iets anders is dan het lichaam.
De ziel komt als een vreemdeling in den jonggeborene of het
embryo en verlaat het gedesorganiseerde lichaam bij den dood.
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Maar het oude beeld van het lichaam als een herberg of
een gevangenis voor de ziel is toch niet juist. De band is
veel inniger, zooals vooral blijkt door het lijden der ziel
wegens stoornissen in 't lichaam en omgekeerd. Hiervan geeft
de leer der gemoedsbewegingen, passions, (tijdingen) nader
opheldering.
Elk verschijnsel, dat handeling is met betrekking tot een
wezen, is lijding (passio) met betrekking tot een ander. De
daden der ziel zijn wilsuitingen (volitiones), de lijdingen perceptiones.
Tot de laatste behooren : I° sensaties, waardoor wij dingen
buiten ons bemerken ; 2° sensaties, op ons lichaam betrokken,
kiespijn en dergelijke) en waaronder de natuurlijke aandriften honger, dorst, geslachtsdrift een belangrijke plaats
beslaan ; 3° de percepties, die wij op de ziel zelve betrekken :
het opmerken van ons eigen willen, waarvan het zich verbeelden en denken bij DESCARTES maar een bijzondere
variëteit is, daar immers elk oordeel, zooals wij zagen, bij
hem een wilsuiting is.
Ofschoon die drie nu inderdaad lijdingen zijn, in zooverre onze ziel daarbij een werking ondergaat, pleegt men
slechts enkele van de derde klasse, zooals toorn, vreugde, als
passions de l'áme, affectus, gemoedsbewegingen, aan te duiden.
Wat is haar kenmerk ?
Zij zijn lijdingen der ziel, die met haar zelve in betrekking
gebracht worden — hierdoor zijn zinnelijke gewaarwordingen,
en bijv. ook honger en kiespijn uitgesloten -- en die veroorzaakt, onderhouden en versterkt worden door bepaalde
bewegingen van de spiritus animales. Dit laatste wijst op de
in 't oog vallende lichamelijke verschijnselen, waarmede de
gemoedsbewegingen vergezeld gaan, en die deze duidelijk
onderscheiden van 't eenvoudig constateeren van een denkbeeld, dat wij hebben, of van 't zich rustig iets herinneren
of verbeelden.
Over den aard dezer bewegingen van de spiritus animales
bij een mensch, wiens gemoed bewogen wordt, en over hun
invloed op de ziel ontwerpt DESCARTES een zeer eenvoudige
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hypothese, die hij zeer geneigd is voor onbetwijfelbaar te
houden, maar die een der eerste deelen van zijn systeem is
geweest, dat zelfs in zijn eigen school verworpen werd. De
glans pinealis is een klier, vrijelijk opgehangen in den engen
doorgang, waardoor verschillende hersenholten communiceeren,
centraalpunt der hersenen en eenig punt, waarop de ziel
direct werkt. Op haar oppervlakte teekenen zich de beelden
der waargenomen voorwerpen af, en de beweging der spiritus
animales geeft haar allerlei positien. Dit is de lichamelijke
werking, die de naaste oorzaak is der gemoedsbewegingen.
De glans pinealis is nu ook het eenige deel in het lichaam,
dat door de ziel bewogen kan worden. Zoo vermag dus
de ziel de beweging der spiritus animales te wijzigen door
de verplaatsing der glans. DESCARTES geeft het voorbeeld
van het zien van een verscheurend dier, dat op zich zelf
den „motus pusillanimitatis" zou wekken : zuiver machinaal
zouden de spiritus animales de beenen in beweging stellen
voor de vlucht ; maar bij den koelbloedigen mensch draait
de ziel de glans zoo, dat de „motus audaciae" ontstaat.
Van die gemoedsbewegingen onderscheidt DESCARTES nu
de volgende :
I. admiratio, emotie door de vermeende zeldzaamheid of
ongewoonheid der waargenomen voorwerpen gewekt. De
admiratio wordt onderscheiden in existimatio, ongewoonheid
naar den beteren en contemptus, ongewoonheid naar den
minderen kant ;
2. amor, emotie gewekt door de ons passend schijnende
voorwerpen, waarmede wij ons (tot een geheel) willen vereenigen ;
3. odium, emotie gewekt door de ons ongeschikt schijnende
voorwerpen, waarvan wij ons willen scheiden ;
4. cupiditas, emotie gewekt door een als toekomstig gedacht iets, dat wij als voor ons passend beoordeelen. De
afkeer van iets, als een toekomstig kwaad beschouwd, kan
opgevat worden als begeerte naar 't vermijden daarvan ;
5. laetitia, emotie gewekt door het tegenwoordig bezit
van iets goeds ;
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6. tristitia, emotie gewekt door het tegenwoordig bezit
van iets kwaads.
Deze verdeeling, zeer verschillend van de destijds gebruikelijke in affectus irascibiles et concupiscibiles, die gebaseerd
was op de Platonische onderscheiding van de begeerten en
den th u6 (Verg. pag. 193), is veel minder bekend dan die
van SPINOZA, die haar vereenvoudigt en alleen de drie laatste
aanneemt. Inderdaad schijnen amor en odium onder de
cupiditas of wel onder laetitia en tristitia te vallen, en is in
zoo verre SPINOZA ' S schema beter. Maar de admiratio is iets
eigenaardigs, en komt bij SPINOZA niet tot haar recht.
Elk dier gemoedsbewegingen gaat nu gepaard met bepaalde lichamelijke veranderingen, die DESCARTES uitvoerig
beschrijft. Zoo veroorzaakt droefheid zuchten en tranen,
jaloerschheid een gele huidskleur, schaamte doet blozen enz.
Elke gemoedsbeweging heeft daarom uit een hygiënisch oogpunt haar beteekenis. En evenzoo heeft elk haar waarde
voor de welvaart der ziel. Hieraan sluit zich het weinige dat
DESCARTES over ethiek geschreven heek, in brieven aan
CHANUT, den Franschen gezant in Zweden. Geen gemoedsbeweging is volstrekt verwerpelijk, ofschoon de eene lichter
schadelijk wordt dan de andere. De allerbeste gemoedsbeweging is een soort van admiratio, nl. ingenomenheid met
zich zelf om de rechte reden.
Die reden mag niet zijn ingenomenheid met eigen schoonheid of lichaamskracht of rijkdom of schranderheid, maar
uitsluitend met eigen geestkracht, de heerschappij der ziel
over het lichaam. Al het eerstgenoemde hangt toch niet van
ons af, alleen 't laatste, en daarin vermogen wij het bij
voortdurende oefening zeer ver te brengen. Wat wij willen,
is ons eigen werk ; alles waarbij onze wil niet in het spel
is, is eigenlijk een werking, die wij ondergaan.
Is tevredenheid over eigen wilskracht dus de meest wenschelijke gewaarwording, het is natuurlijk ook van belang,
dat die wilskracht op een goed doel gericht zij. Vandaar de
noodzakelijkheid van een cognitio clara et distincta, door
welke men inziet, wat inderdaad goed en kwaad is. Zij toont

-- 381 ---

ons de scheidbaarheid van ziel en lichaam, en de hooge
waarde van zuiver geestelijke genietingen, d. w. z. wetenschappelijk onderzoek en bepaaldelijk wiskundige redeneering.
De zinnelijke genietingen, d. w. z. die, waarbij ziel en lichaam
samen bewogen worden, hangen van de gemoedsbewegingen
af; menschen met heftige gemoedsbewegingen, hartstochtelijken, genieten van zingenot meer dan anderen ; maar zij
voelen ook het zinnelijk leed dieper.
De moraal, waarvan DESCARTES hier een korte schets geeft,
is geen andere dan de Stoïcijnsche, die zelf van SOCRATES
stamt. Die overeenkomst berust zeker niet op een ontleening,
maar op overeenstemming van uitgangspunt en denkwijze.
DESCARTES, hoe eerbiedig ook voor de kerk, is wars van
alle mystiek en een echt rationalist. Een sprekend bewijs
daarvan geeft zijn mededeeling aan ANNA MARIA VAN
SCHUURMAN, dat hij het in 't Oude Testament niet verder
had kunnen brengen dan het eerste hoofdstuk van Genesis,
daar hij geen notio clara et distincta kon krijgen van wat
MOZES eigenlijk bedoelde. Van 't Christelijk centraaldogma,
's menschen verdorvenheid van nature, bemerkt men bij hem
niets. Moralisten, die dit dogma niet voorop stellen, komen
meestal tot de Stoïcijnsche moraal -- 's menschen voortreffelijkheid bestaat in een krachtigen wil, waardoor hij
consequent blijft, en een helder verstand, dat den wil het
beste doel wijst.

71. DE SCHOOL VAN DESCARTES.

Heeft in de natuurwetenschap de hoofdzaak van DESCARTES ' leer, de mechanische natuurbeschouwing, een men
mag wel zeggen volkomen overwinning behaald, geheel anders
ging het met het metaphysische deel van die leer.
DESCARTES had zeer terecht geconstateerd, dat de mechanische beschouwing niet alles verklaren kan, en geheel
machteloos is tegenover het geestelijk leven. Hierin werkt
een geheel andere causaliteit. De gedachte aan een verwijderd
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doel, bijv. het bekleeden eener maatschappelijke betrekking,
geeft aanleiding tot de gedachten aan middelen om dat doel
te bereiken, en de handelingen worden door die gedachten
bestuurd. Op psychisch gebied hebben wij te maken met
wezens, die min of meer persoonlijkheid bezitten, d.w.z. niet
alleen toestanden ondergaan, maar die ook bewerken en
daarover nadenken, verschijnselen, voor zoover wij weten in
de stoffelijke wereld onbekend.
Nu had DESCARTES ' levendig besef van de tegenstelling
tusschen beweging van stof, en bewustzijn, hem er toe geleid die beide zaken voor te stellen als eigenschappen van
twee substanties, de uitgebreide, maar niet zelfbewuste stof,
de zelfbewuste maar niet uitgebreide geest. Dat de mensch
zoowel stoffelijk als geestelijk is, komt reeds DESCARTES
wonderlijk voor, maar zijn leerlingen nog veel meer. Geen
wonder, want bewegende deeltjes werken alleen door stoot
tegen andere ; hoe kan dan het lichaam op den geest werken ?
Stoffelijke deeltjes worden alleen bewogen door stoot ; hoe
werkt dan de geest op het lichaam ? Dit is de eerste groote
quaestie voor de Cartesianen.
Voorts had DESCARTES gezegd : Substantie is datgene,
wat geen ander ding noodig heeft om te bestaan. Maar hoe
kan dat gezegd worden van 's menschen lichaam en 's menschen geest, beide door God, den oneindigen geest, geschapen,
en alleen voortbestaande door zijn voortdurenden bijstand,
concursus ? Is niet God de eenige substantie en zijn niet de
zoogenaamde eindige substanties groepen of bundels zijner
toestanden ? Ook deze vraag moest door de Cartesianen
beantwoord worden.
Bij de eerste leerlingen van DESCARTES bestaat nu de
neiging het dualisme tusschen geest en lichaam nog strenger
te nemen. Reeds Louis DE LA FORGE, de uitgever van de
Latijnsche uitgaaf van DESCARTES ' Traité de l'homme, acht
den samenhang van geest en lichaam slechts mogelijk door
een voortdurend wonder. Zoo zegt hij in zijn werk : De
meute humana, dat de afhankelijkheid van lichaamsbewegingen en zielstoestanden vice versa een bijzonder werk is der
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deze niet bestaan kan.
BALTHASAR BEKKER leidt uit de volstrekte scheiding van
geest en lichaam de onmogelijkheid van hekserij, betoovering,
magie, kortom de werking van geesten op de stoffelijke
wereld, af. Zijn werk : De betooverde wereld wekte een storm
van verontwaardiging, en de oprechte Calvinisten der Academies traden als verdedigers der hekserij enz. op.
CLAUBERG, leerling van Hollandsche Cartesianen, leert dezelfde theorie als DE LA FORGE over de miraculeuse werking
der ziel op het lichaam, maar ontkent alle werking van het
lichaam op de ziel. Snijd ik mij in de wang, dan is het gevoel van pijn niet gevolg van den lichamelijken toestand
als „oorzaak", maar „bij gelegenheid" van die lichaamsbeweging bewerkt God, die als geestelijke substantie op den
geest werken kan, die verandering in den geest. Nu laat
zich die tegenstelling tusschen de ware oorzaak (causa) en de
gelegenheidsoorzaak of gelegenheid, bij welke de causa werkt
(occasio), wel tamelijk scherp bij het Aristotelische of scholastische oorzaakbegrip formuleeren, niet bij het moderne.
De oorzaak van een verandering is bij ARISTOTELES de
Idee, die zich tracht te verwezenlijken, (causa finalis, formalis en movens), en de materie, waarin de Idee zich verwezenlijkt, (causa materialis), waarbij trouwens de laatste
ook onder het begrip „gelegenheid" kan gebracht worden.
Al wat er verder bijv. bij het proces der ontwikkeling van den
eikel als tot die ontwikkeling bijdragend valt op te merken
kan als „gelegenheid" of „noodzakelijke voorwaarde" beschouwd worden. Bijv., dat een mol de boven den eikel liggende, voor water ondoordringbare kleilaag doorgraaft, en
daardoor het water in staat stelt den eikel te bereiken ; of
dat een aardbeving den grond omwoelt en daardoor den
eikel een gunstiger positie geeft.
Nu is ons echter gebleken, (Boek I, Hoofdstuk III), dat dit
Aristotelische causaliteitsbegrip niet houdbaar is. De oorzaak
eener verandering moet gezocht worden in een voorafgaande
verandering, en de regels, volgens welke veranderingen
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elkander volgen, moeten zelf onveranderlijk zijn. Geeft men
dit toe, dan verliest de tegenstelling tusschen causa en occasio
haar scherpte. Om bijv. hout te doen verbranden, is noodig
zekere temperatuur en aanraking met zuurstof. Breng ik het
hout eerst op die temperatuur, en voer daarna zuurstof aan,
dan is de aanvoer van zuurstof causa, de verhoogde temperatuur occasio. Breng ik eerst zuurstof aan, en verhoog
daarna de temperatuur, dan is die verhooging oorzaak van
het branden en de aanwezigheid der zuurstof geeft de gelegenheid tot ontbranden.
Tal van toestanden moeten aanwezig zijn, indien een bepaalde verandering zal plaats grijpen ; zoolang één dier toestanden niet bestaat, zal de bedoelde verandering uitblijven ;
de verandering, die den alleen nog maar ontbrekenden toestand in het leven roept, heet de oorzaak. Maar in een ander
geval kan de volgorde, waarin diezelfde toestanden geboren
worden, anders zijn ; dan is een andere verandering de oorzaak
van hetzelfde verschijnsel, en wat vroeger oorzaak heette,
daalt af tot den rang van gelegenheid.
Het gewone spraakgebruik ziet blijkbaar in de „oorzaak"
iets gewichtigers dan in de „gelegenheid" of de „aanleiding",
waarbij de oorzaak werkt. Maar het is bij dit onderwerp
zoo verward en dubbelzinnig, dat men er zich niet aan
houden kan. Hout vermolmt bijv. „van zelf" ; verbrandt „door
verwarming" ; valt om, „doordat het niet stevig genoeg geplaatst was" ; wordt gekloofd „door een houthakker". Als
oorzaak geldt in het eerste geval de natuur van het hout zelf,
die nu eenmaal medebrengt dat het vermolmt ; in het tweede
een voorafgaande verandering ; in het derde een negatief
iets, de afwezigheid van steun ; in het vierde een substantie
in den Aristotelischen zin, een individueel ding.
ARISTOTELES beproeft die algemeen gangbare opvattingen,
die elk uit de gebruikelijke spreekwijzen leert kennen en
zoo dikwijls hoort, dat hij weldra aan de juistheid niet meer
twijfelt, tot een beter sluitend stelsel te brengen door zijn
teleologie. Zoowel bij 't vermolmen als 't verbranden, zoowel
bij het omvallen als het gekloofd worden zal er, volgens
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hem, altijd iets zijn, dat naar een doel streeft, en dat is de
ware oorzaak ; al het andere geeft haar maar gelegenheid
tot werken. Erkent men echter dit doel alleen bij het gekloofd worden door een houthakker, en geeft men de theorie
in de andere gevallen op, omdat haar juistheid niet bewezen
en zij voor wetenschappelijk onderzoek onbruikbaar gebleken is, dan wordt „oorzaak" de laatst-voorafgaande verandering, waarop het verschijnsel volgde, en wat nu „oorzaak"
heet, kan vroeger of later „gelegenheid" heeten.
Hoewel dus het verschil tusschen causa en occasio geheel
op de Aristotelische leer berust, die de Cartesianen verwerpen, beheerscht deze tegenstelling toch nog geheel hun
denken. Wij zagen, dat CLAUBERG leert, dat de physische
werking geen causa, slechts occasio kan zijn ; dat BECKER
met een practisch doel (de bestrijding der hekserij), ontkent,
dat de psychische verandering een causa zijn kan. De wijsgeer eindelijk, die het complete occasionalisme geeft, waarvan CLAUBERG en BECKER ieder de helft geven is ARNOLD
GEULINCX. In de latere jaren heeft men veel dieper inzichten bij hem ontdekt dan zijn tijdgenooten bij hem
vonden. Dezen bemerkten alleen zijn occasionalistische metaphysica en verwonderden zich niet weinig over zijn daarop
gebouwde ethiek, waarvan hij slechts een eerste gedeelte
heeft kunnen uitgeven.
Evenals DESCARTES gaat GEULINCX uit van het : Cogito
ergo sum. Daarbij neemt hij aan een oneindig aantal cogitandi
modi, en éénheid, d.w.z. volstrekte ondeelbaarheid der ziel.
Nu hangen echter volgens hem slechts een deel onzer cogitationes van ons zelf af, de zinnelijke indrukken niet. Deze
worden door God in ons bewerkt, omdat : „het onmogelijk is,
dat degene iets doet, die niet weet op welke wijze het gedaan
wordt". De lichamen, als onbezielde wezens, kunnen dus
niets doen. De lichaamsbeweging is maar de occasio, waarbij
God gewaarwordingen veroorzaakt. Evenzoo is onze wil om
„aarde" of „paard" te zeggen de occasio, waarbij God de
daartoe dienende bewegingen der tong veroorzaakt.
Hierbij sluit zich een ethiek aan, die op de volstrekte afSPRUYT: GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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hankelijkheid van den mensch berust. Daar iedere inwerking
van den geest op de stoffelijke wereld is uitgesloten, moeten
wij ons ten aanzien van deze van alle bemoeiing onthouden
volgens den stelregel : „Ubi nihil vales, nihil velis". (Waar
gij niets vermoogt te doen, daar moet gij ook niets willen.)
De mensch moet zijn werkzaamheid dus tot het terrein der
geestelijke wereld beperken en vooral streven naar zelfkennis.
Deze toont hem zich zelf als een beperkt en afhankelijk
geestelijk wezen, als een deel van de Godheid : „Wij zijn
dus beperkingen (modi) van den geest, en zoo gij de beperking wegneemt, blijft God zelf over. Wij zijn beekjes van
den grooten oceaan van goddelijkheid." Wij vinden dus bij
GEULINCX, ofschoon hij ze op andere wijze uitdrukt, dezelfde
gedachten terug, die wij reeds als de hoofdzaak der Duitsche
mystiek leerden kennen.
Te sterven (solvi) is een ideaal, maar dat niet eigendunkelijk mag nagejaagd worden, omdat God ons met het
lichaam vereenigd heeft. Deemoed en berusting in alles,
wat ons te beurt valt, is de ware levenswijsheid, want na
den dood blijft alleen de ziel over, gelukkig, als zij tevredenheid geleerd heeft en vreugde in het begrijpen, ongelukkig,
als zij ontevreden was of waarde hechtte aan het stoffelijke.
Hierbij is dus de eerste der beide vragen, die ik op pag.
382 noemde, in occasionalistischen zin opgelost, voor zoover
dan het occasionalisme een oplossing heeten mag. Want het
eigenlijke doel, waartoe die leer is uitgedacht, wordt niet bereikt.
Wel ontkennen de occasionalisten de werking van beweging
van stofdeeltjes op den menschelijken geest, maar zij moeten
toch haar werking op den goddelijken geest aannemen.
Ook op de tweede der genoemde vragen geeft GEULINCX
feitelijk een antwoord. God is bij hem inderdaad de eenige
substantie, ofschoon hij dit niet zegt, daar hij in zijn rnetaphysica het woord substantie vermijdt.
Door deze leer nadert GEULINCX tot SPINOZA, maar de
occasionalistische leer wordt door dezen niet aanvaard. Volgens SPINOZA bestaat er geen werking van den geest op het
lichaam, noch omgekeerd. Zeker nemen wij waar, dat op
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onzen wil de beweging onzer ledematen volgt, maar niemand
heeft aangetoond, dat de wil oorzaak der beweging is ; de
oorzaak moet in zekere bewegingen in hersendeelen liggen,
de wil is een begeleidend psychisch verschijnsel. Evenzoo
nemen wij waar, dat op prikkeling der reukzenuw reukgewaarwording volgt, niet, dat die gewaarwording gevolg is ;
het ware gevolg is zekere beweging in hersendeelen, de reukgewaarwording is een begeleidend verschijnsel.
Deze leer wordt nu aangevuld door wat SPINOZA geeft als
oplossing der tweede Cartesiaansche vraag.
Noch 's menschen geest noch zijn lichaam is een substantie.
Substantie — in den zin van DESCARTES - is alleen de
Godheid. SPINOZA betoogt, dat zij noodwendig bestaan moet ;
dat zij oneindig veel attributen moet hebben, waarvan wij
er twee kennen, uitgebreidheid en bewustzijn ; dat elk dier
twee attributen oneindig is ; dat de waarneembare dingen
modi, d.w.z. beperkingen zijn der oneindige substantie ; dat
een modus der uitgebreidheid, d.w.z. een beweging, alleen
bewegingen kan bewerken, een modus van het bewustzijn
alleen een anderen modus van het bewustzijn.
Zoo is dus de stoffelijke en de geestelijke wereld een en
hetzelfde op twee wijzen waargenomen. Elke psychische toestand heeft een beweging van stofdeeltjes tot begeleidster,
evenals de zoete smaak van den honing zijn zoeten geur; elke
beweging, ook in een steen, een psychischen toestand. Wat
werkelijk bestaat is alleen de oneindige substantie, waarvan
echter onze waarneming ons slechts een onvolledig en onnauwkeurig beeld geeft. Alle veranderingen hebben in die substantie
haar oorsprong, dus dok alle menschelijke handelingen. Den
mensch, die de dingen als 't ware van buiten beziet, schijnen
die handelingen uit twee deelen te bestaan, een psychisch
deel, het willen, een physisch, het bewegen. Maar inderdaad
is dit een en hetzelfde.
Er is veel meer merkwaardigs in SPINOZA dan zijn oplossing der twee hoofdproblemen der Cartesianen ; zoo zijn
verdediging van het determinisme ; zijn diepe afkeer van
teleologie ; zijn leer der menschelijke gemoedsbewegingen, die
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is. Maar wij laten dit thans rusten, omdat het eerst zooveel
later bestudeerd en begrepen is. 1)
Eerst in 't laatst der 18 de eeuw kreeg SPINOZA grooten
invloed, voornamelijk nadat LESSING de aandacht op hem
had gevestigd, een invloed, die duidelijk merkbaar is zoowel
bij GOETHE als in de na-Kantiaansche philosophic.
Veel grooter instemming dan SPINOZA ' S leer vond aanvankelijk die van LEIBNITZ. Maar voordat wij deze bespreken,
dienen wij de Engelsche philosophic, die LEIBNITZ voorafging, te leeren kennen.
1 ) Over ale wijze van behandeling van
het voorbericht.

SPINOZA

in (lit hoek vergelijke men
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II.

empirisme.

S 72. BACO.
FRANCIS BACON, door JACOBUS I tot Baron van Verulam
benoemd, door sommigen als degene beschouwd, met wien
de nieuwere wijsbegeerte begint, heeft mijns inziens lang
niet zoo groote beteekenis als DESCARTES, maar is zeker in
veel opzichten merkwaardig én als man én als schrijver.
De meest karakteristieke eigenschap, waardoor hij zich
van zijn voorgangers onderscheidt, is zijn streven naar nuttige kennis. Reeds op i6 jarigen leeftijd keert hij van zijn
verblijf aan de hoogeschool te Cambridge terug, vol minachting voor de woordenwijsheid der scholastiek, in wier
plaats hij een wetenschap wil ontwerpen, die tot nuttige
uitvindingen leiden en de heerschappij der menschen over de
krachten der natuur zal helpen vestigen.
In de hedendaagsche natuurwetenschap is ten deele bereikt, wat BACO zich voorstelde : schepen varen onafhankelijk
van wind en getij ; berichten worden in nagenoeg geen tijd
tot op onmetelijke afstanden overgebracht ; ziekten worden
genezen, van wier genezing men voorheen niet het flauwste
denkbeeld had ; tal van stoffen worden fabriekmatig bereid, die
men vroeger met veel moeite en kosten aan een der rijken
der natuur ontleende. Al deze resultaten der natuurwetenschap stemmen geheel overeen met het ideaal, dat BACO
schetste. Het is aan deze overeenstemming, dat hij in later
tijd zijn reputatie te danken heeft. Vraagt men echter of
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hij zelf de geestesgaven had om den weg, waarlangs die resultaten te verkrijgen zijn, nauwkeurig te beschrijven en aan
anderen te wijzen, dan moet het antwoord ontkennend luiden.
BACO werd in 1560 geboren als tweede zoon van NICOLAAS
BACON, lord-grootzegelbewaarder. Hij werd opgevoed in een
schitterende omgeving, en was reeds als kind gunsteling van
ELISABETH ; bij den dood van zijn vader bleef hij echter in
voor zijn stand armoedige omstandigheden achter. Hij wijdde
zich aan de studie der rechten ; sedert 1584 was hij lid van
het Parlement, waar hij den naam verwierf van een uitstekend spreker. Tijdens ELISABETH geraakte hij nog niet
tot grooten invloed, maar dadelijk met de troonsbestijging
van JACOBUS I, in 1603, begint zijn voorspoedige loopbaan.
Telkens worden hem nieuwe waardigheden opgedragen ; sedert
1618 is hij lord-kanselier ; maar in 1621 moet hij die hooge
waardigheid neerleggen, beschuldigd van omkoopbaarheid als
rechter. Tot een zware boete en gevangenschap in den Tower
veroordeeld, wordt hij enkele dagen later begenadigd; sedert
dien tijd leeft hij teruggetrokken op zijn buiten tot zijn dood
in 1626.
Uit die laatste jaren dateeren bijna al zijn werken op
philosophisch, juridisch en historisch gebied. Zijn philosophisch hoofdwerk, de Instauratio magna, een plan tot verbetering van de methode der wetenschap, is grootendeels
ontwerp gebleven ; het belangrijkste der voltooide deelen is
het Novum Organurn. BACO geeft hierin blijk van een
schitterende verbeelding en, tengevolge daarvan, van een
stijl, die rijk is aan de allergelukkigste beeldspraak, maar
niet altijd vrij van overlading. Het feit, dat hem wel eens
het auteurschap van SHAKESPEARE ' S werken is toegeschreven,
bewijst wel het best hoe hoog zijn poëtische gaven bij zijn
land g enooten staan aange
schreven.
BACO ' s philosophische werken worden geheel beheerscht door
zijn overtuiging, dat wetenschap practisch nut moet kunnen
afwerpen, een overtuiging, die hij aldus uitdrukt : „Nisi utile
est quod facias, vana est gloria tua." (Tenzij het nuttig is, wat
gij doet, is uw roem ijdel). „Kennis is macht" is zijn zinspreuk.
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In zijn Novum Organum onderscheidt hij drieërlei soort
heerschzucht : I°, die van hen, die hun eigen macht in hun
vaderland trachten uit te breiden ; 2°, van hen, die de macht
van hun vaderland onder de volken trachten uit te breiden ;
3° van hen, die de macht van het menschelijk geslacht over
de dingen trachten uit te breiden. De eerste soort heerschzucht noemt BACO „vulgare et degener", ofschoon hij zelf er
volstrekt niet vrij van geweest schijnt te zijn. De derde soort
daarentegen stelt hij zeer hoog ; zijn philosophie is er voornamelijk op berekend deze soort heerschzucht te bevredigen.
Nu is, om macht over of door middel van eenige zaak
te bezitten, kennis dier zaak noodzakelijk. Voor het beheerschen van menschen is menschenkennis, voor het beheerschen
der natuur natuurkennis onmisbaar. Deze kennis nu ontbreekt
volgens BACO. Wel zijn er groote ontdekkingen gedaan (buskruit, kompas) maar dit is door toeval geschied en niet door
stelselmatige beoefening der wetenschap. En dit is niet te
verwonderen ; de uitvinder wordt niet meer geëerd, zooals in
den voortijd PROMETHEUS, ERECHTHEUS, enz. geëerd werden.
Er is een tijd gekomen, waarin men het raisonneeren over de uitvindingen hooger is gaan waardeeren dan de uitvindingen zelve.
In die periode der belangstelling in woordenwijsheid en
disputen zijn wij nog. ARISTOTELES is haar groote vertegenwoordiger. Zijn wijsbegeerte is als de kinderen, die wel babbelen, maar nog niet voortbrengen kunnen, of zij gelijkt op
de Scylla, van boven een schoone vrouw, maar waar men de
generatie-organen verwachten zou, een bende blaffende honden.
Deze beeldspraak geeft inderdaad de fouten van de scholastiek zeer juist weer, zooals BACO dikwijls zeer gelukkig
is in zijn critiek. Hij geeft bijv. het volgende lijstje van zeer
gebruikelijke begrippen, waarin hij „nil sani" kan vinden :
substantia, qualitas, agere, pati, esse, materia, forma, enz.
Al deze begrippen zijn, naar hij zegt „phantasmaticae et
male terminatae".
Inderdaad zijn die Aristotelische begrippen afkomstig
van de Socratische dialectiek, welke nooit iets anders
kan bereiken, dan de nevelachtige denkbeelden, waardoor
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de vormers der taal geleid werden, tot redelijke helderheid te
brengen. * Zij ontstaat uit het gevoel van de tegenstrijdigheid
tusschen verschillende gangbare meeningen, en streeft naar
een houdbaar systeem van meeningen door verwijdering van
wat niet in het geheel past. Maar zij vergist zich in de
schatting van de portée harer onderzoekingen ; haar resultaten blijven besloten binnen den kring der menschelijke
denkbeelden, en zijn dus onbruikbaar voor het doel van BACO :
het uitoefenen van macht over de natuur.
BACO's methode om tot die meer nuttige wetenschap te
komen, vervalt in twee deelen : een „pars destruens", en een
„pars aedificans".
In het „pars destruens" tracht hij de oorzaken der menschelijke dwaling aan te geven om daardoor in staat te zijn
de vooroordeelen, notiones falsae of idola, (schijnbeelden),
zooals hij ze noemt, te verwijderen, waardoor ieder mensch
van nature den weg tot waarheid voor zich gesloten ziet.
Deze vooroordeelen vervallen in vier soorten : de idola
tribus, specus, fori en theatri.
„De idola tribus vinden hun oorsprong in de natuur van
den mensch. De waarnemingen der zinnen vormen zich naar
den mensch, niet naar de natuur buiten hem. De menschelijke geest is als een oneffen spiegel ; de eigenaardige vorm
daarvan is evenzeer van invloed op het beeld, als de stralen,
die hij van buiten opvangt ; daardoor misvormt hij het opgevangene."
Als voorbeelden dezer idola noemt BACO : de onderstelling,
dat de natuur zeer regelmatig en gelijkmatig is ingericht ;
de neiging om alleen op feiten te letten, die voor een erkende
theorie pleiten, en daarentegen de negatieve instanties over
het hoofd te zien ; de weerzin van het menschelijk verstand
tegen stilstand en rust, waardoor het steeds „ulteria petit" ;
de teleologische beschouwing, en de onvolmaaktheid der
zinnen, waardoor wij de bewegingen der kleinste deeltjes
der lichamen niet kunnen waarnemen, terwijl het juist deze
bewegingen zijn, die de zichtbare voortbrengen.
Die weerzin van het menschelijk verstand tegen stilstand is

-- 393 —

volgens BACO de oorzaak van het ongegrond geloof aan de
oneindigheid en de oneindige deelbaarheid van ruimte en
tijd. Hieruit blijkt, dat BACO met vele dichterlijke gaven ook
de eigenschap der meeste dichters verbond, geen oog voor
de waarde der wiskunde te hebben. Had hij de wiskunde
beter weten te waardeeren, dan had hij nooit de overtuiging
van de oneindigheid en oneindige deelbaarheid van ruimte
en tijd voor een vooroordeel kunnen verklaren ; trouwens dan
zou hij zijn stelsel nog op belangrijker punten geheel gewijzigd hebben, zooals wij bij de bespreking van het opbouwend deel van zijn leer zullen zien.
Onder idola specus verstaat BACO, met een toespeling op
de parabel van de holbewoners van PLATO, de vooroordeelen,
die door onze eenzijdigheid en onzen beperkten gezichtskring
ontstaan, waardoor wij de wereld als het ware slechts van
uit een smalle spelonk kunnen zien.
Hiertoe worden gerekend : de neiging van specialiteiten om
alles ter wereld uit hun bepaald vak te verklaren ; de scherpzinnigheid, die zich uit in het opmerken van verschillen, maar
die dikwijls in eenzijdigheid ontaardt door twee zaken, die
slechts een gering graadverschil vertoonen, voor principieel
gescheiden dingen aan te zien ; omgekeerd de diepzinnigheid,
waarvan de juiste functie is dieper liggende eenheid te midden van verscheidenheid op te merken, maar die dikwijls
„umbras" (schaduwen) voor ware overeenkomsten aanziet
(b.v. in het zevental een belangrijke overeenkomst ontdekt
tusschen de zeven koorden der lier, de zeven sterren der
Pleiaden en de zeven scheppingsdagen) ; de neiging van „1audatores temporis acti et novarum rerum cupidi" om in plaats
van te streven naar kennis aan hun voorliefde voor oude of
voor nieuwe denkbeelden toe te geven.
Idola fori zijn de dwalingen, waartoe de taal aanleiding
geeft. De voorbeelden, die BACO hiervan geeft, zijn meerendeels aan de Aristotelische philosophie ontleend, en daardoor
waren zij in zijn tijd, toen iedereen van die scholastisch-Aristotelische termen op de hoogte was, gemakkelijker te begrijpen dan zij nu zijn. Zij berusten meestal op het gebruik
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„primum mobile" enz. Dat de taal tot vooroordeelen kan
aanleiding geven, is echter of ook wel aan moderne voorbeelden in te zien. Zoo wordt al een goed- of afkeurend
oordeel opgewekt door den naam, dien wij aan een zekere
handelwijze geven. De handelwijs van iemand, die veel geld
uitgeeft, kunnen wij bijvoorbeeld Of royaliteit of verkwisting
noemen ; het tegengestelde Of spaarzaamheid Of gierigheid ;
het op zich nemen van een zware taak Of moed Of aanmatiging. Zoo wordt de slechte re putatie van mannen als PROTAGORAS en GORGIAS gehandhaafd door hen „sophisten", die van
BRUNO door hem „materialist" te noemen, ofschoon onder
die sophisten zeer verdienstelijke denkers voorkomen, en BRUNO
weliswaar de Godheid voor identisch verklaart met de materie,
maar onder die materie iets anders verstaat dan men meent
als men hem voor materialist uitmaakt.
Idola theatri eindelijk zijn de vooroordeelen, ontstaande
uit de verschillende philosophische stelsels, zoo genoemd,
omdat die stelsels zijn als theatri fabulae, waarbij men fictie
in plaats van werkelijkheid te zien krijgt, en wel een fictie,
die veel eenvoudiger en ordelijker is dan de werkelijkheid,
evenals dat op het theater het geval is.
Om tot wetenschap te komen moet de menschelijke geest
nu van al deze vier soorten idolen gereinigd, en weder gansch
kinderlijk worden. „Het gaat", zegt BACO : „op het gebied
der wetenschap als in het hemelrijk, waarin het slechts den
kinderen gegeven is binnen te gaan."
De groote overeenkomst van dezen strijd van BACO tegen
de idolen met DESCARTES ' methodischen twijfel valt niet te
miskennen. Beide wijsgeeren stemmen overeen in het streven
om al onze overtuigingen als vooroordeelen te beschouwen,
en na volkomen slooping dier overtuigingen de fundamenten
te leggen voor iets geheel nieuws.
Maar in het vervolg wijken zij uiteen, en gaat DESCARTES
een richting uit, die wij in het Eerste Boek door het woord
„noglogistisch", BACO een richting, die wij door „empiristisch"
aangegeven hebben.
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DESCARTES wil als criterium der waarheid uitsluitend het
denken of de rede vertrouwen, en schenkt aan de zinnen
slechts een beperkt vertrouwen, namelijk voor zoover het
zich door redeneering bevestigen laat.
BACO daarentegen waarschuwt tegen dit aan zich zelf overgelaten verstand (intellectus sibi permissus). Hij acht het noodzakelijk, dat het verstand van begin af aan niet aan zich
zelf overgelaten, maar voortdurend geleid wordt. Waardoor
echter die hoogere leiding verkregen zal worden is noch bij
hem, noch bij zijn volgelingen duidelijk uitgesproken. En dat
zij in elk geval niet in staat is voor dwaling te vrijwaren
zagen wij reeds bij de bespreking der idola tribus. Het
bleek ons daar, dat tot de idola, die BACO verwijderen wil,
niet alleen werkelijke vooroordeelen en verwerpelijke hebbelijkheden behooren, maar ook overtuigingen en methoden,
die men onmogelijk consequent kan loslaten. Ik noemde toen
als voorbeeld zijn oppositie tegen de wiskunde ; men zou het
ook kunnen zien aan zijn klacht, dat de menschen vóór
het onderzoek de regelmatigheid van de natuur aannemen.
Immers die regelmatigheid berust voor een groot deel op de
geldigheid der logische wetten, en wij hebben reeds in het
Eerste Boek (Hoofdstuk II) gezien, dat men wel in woorden,
maar niet inderdaad de geldigheid van die wetten kan ontkennen.
Nog duidelijker misschien komt het ontoereikende van
BACO ' S empiristische theorie aan het licht, wanneer wij ons
wenden tot het opbouwende deel van zijn leer. Het van
idolen gereinigde verstand moet zich aan de ervaring houden, maar niet bij de bloote ervaring blijven : De wetenschap moet, volgens BACO ' s gelukkig beeld, niet gelijk willen
zijn aan de spinnen, die hun geheele net uit zich zelf te
voorschijn brengen, noch aan de mieren, wier werkzaamheid
eenvoudig in het verzamelen bestaat, maar zij moet trachten
gelijk te worden aan de bijen, die het sap der bloemen verzamelen, en het door eigen kracht verwerken. Nu is er
tegen dit programma zeker niets in te brengen, maar de
wijze, waarop BACO het uitwerkt, is zeer gebrekkig. De
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eenige methode om kennis te verzamelen, die BACO wil toelaten, is de inductie. „Twee wegen zijn er en kunnen er zijn
om de waarheid te zoeken en te vinden. De eene vliegt van
de gegevens der zinnen en de bijzondere dingen naar de
meest algemeene waarheden ; en uit die beginselen en hun
onverwrikbare waarheid oordeelt hij, en vindt hij waarheden
van beperkter geldigheid ; die weg is de gebruikelijke.
De andere leidt uit de gegevens der zinnen en de bijzondere
dingen waarheden af door gestadig en geleidelijk op te
klimmen, om eindelijk ten laatste tot de meest algemeene
waarheden te komen ; en deze weg is de ware, maar hij is
onbetreden,"
Ook hier blijkt weer, hoe weinig BACO inzag, dat zonder
mathesis natuurwetenschap onbestaanbaar is. Ware het anders
geweest, dan had hij nooit de inductie kunnen voorstellen
als den eenigen weg der wetenschap, want de wiskunde bestaat geheel uit deductieve redeneeringen. Maar van de onontbeerlijkheid der wiskunde voor de andere wetenschappen
had BACO volstrekt geen begrip ; hij wist zijn tijdgenoot
GALILEI niet te waardeeren en stak den draak met COPERNICUS ' astronomisch stelsel.
Nu is echter nog niet alle inductie volgens BACO voor de
wetenschap bruikbaar. In den vorm, waarin zij bij ARISTOTELES voorkomt, en waarin zij in den dagelijkschen omgang
wordt aangewend, is zij van niet grooter waarde dan de
deductie. Zij berust dan op de onderstelling, dat wat in
eenige gevallen geschiedt of voorhanden is, in alle soortgelijke gevallen geschieden moet of voorhanden zijn zal. Uit
de witheid der meeste zwanen of de zwartheid der meeste
kraaien wordt afgeleid, dat alle zwanen wit, alle kraaien
zwart zijn ; waar een bevolking afwijkt van de voorvaderlijke begrippen op zedelijk en godsdienstig gebied, daar, zoo
beweert men, laat de ondergang van den staat zich niet lang
wachten, alles voorbeelden van wat BACO noemt „inductie
door eenvoudige opsomming zonder dat men let op tegenstrijdige gevallen", en die, zooals hij zegt : „louter tasten" is,
tenzij men zeker mocht zijn eventueele tegenstrijdige ge-
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vallen niet over het hoofd te zien. Als voorbeelden geeft
hij : De Socratische inductie, waardoor SOCRATES aantoont,
dat de regent qua talis voor het heil der geregeerden zorgt ;
de oud-Jonische leer der vergankelijkheid van al het stoffelijke ; de leer, die bij DESCARTES een hoofdrol speelt, dat de
oorzaak al datgene moet bevatten, wat in 't gevolg voorkomt : nemo dat quod non habet.
Wat wil BACO nu voor die gebrekkige inductie in de plaats
stellen ? Hij heeft het ons getoond in één voorbeeld, zijn
onderzoek van de natuur, of gelijk hij zelf zegt, den „vorm"
der warmte. Vorm beteekent in zijn tijd ongeveer 't zelfde
als attribuut, De onderscheiding van materie, d.i. ex quo fit
en vorm, d.i. quod fit, is volstrekt niet ongerijmd, maar bij
de scholastiek eenvoudig formuleering van wat elk weet. Bij
BACO is forma calidi datgene wat warmte noodzakelijk teweegbrengt, causa efficiens calidi, en hij denkt daarbij aan zekere
beweging of schikking der kleinste deeltjes, die, als zij aanwezig is, ons warmte doet waarnemen.
Bij dit onderzoek is nu noodig :
I°. Een lijst van alle gevallen, waarin warmte wordt waargenomen, nauwkeurig beschreven. Experimenten zijn noodig
als de berichten twijfelachtig zijn. In deze tabel worden opgesomd : zonnestralen ; bliksems ; vlammen ; warme bronnen ;
wollige stoffen ; gewreven of geslagen lichamen ; ijzer in sterk
water opgelost ; dierlijke warmte, broeiend hooi en mest ;
specerijen, die althans potentieel warm zijn ; groote koude,
„die een zeker gevoel van branden teweeg brengt".
Met N °. 28 „Alia" eindigt BACO zijn Tabula praesentiae.
2 °. Tabula absentiae in proxeno ; lijst van gevallen waarin
dit verschijnsel (warmte) niet wordt waargenomen. Maar daar
die lijst oneindig groot zou worden, telt BACO alleen op de
gevallen van afwezigheid van warmte in dingen, „die het
meest verwant zijn met degene, waarin warmte wel aanwezig
is". Nu is het duidelijk, dat hij die verwantschap niet kan
beoordeelen zonder de natuurkennis te bezitten, die hij zoekt.
Maar dit bemerkt hij niet. Als voorbeelden geeft hij : maanlicht, sterrelicht, zonlicht in de hoogere lagen van den damp-
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kring of zeer schuin invallende. Hierbij acht hij tal van experimenten noodeg. Bijv. of door brandspiegels warmte
in maanlicht kan aangetoond worden ; bij de warmte van
wollige stoffen, of zij wellicht een restant is van dierlijke
warmte, m.a.w. of linnen stoffen even warm zijn enz.
3°. Tabula graduum in calido. (Lijst van warmtegraden).
Calor potentialis is voorhanden in tal van koude voorwerpen,
zoo bijv. in mest, kalk, rottende plantendeelen ; de laagste
graad van actueele warmte wordt gevonden in dieren ; een
graad hooger is de warmte van dieren, die zich inspannen
of koorts hebben. Ook hier zijn weer een aantal onderzoekingen over dierlijke warmte noodig, bijv. of duiven en
musschen warmer zijn dan visschen, of alle deelen van het
lichaam even warm zijn enz. De hoogere graden worden
natuurlijk in hemellichamen, vlammen enz. gevonden.
Zijn die tabellen er dan kan de inductie beginnen, die
„een zoodanig iets zoekt, dat met het gezochte steeds aanwezig of afwezig is, toe- of afneemt". Wil de geest dat
dadelijk bevestigend doen, dan vervalt hij tot hersenschimmen.
Hij moet dus beginnen met op zij te zetten wat de grond
der warmte niet zijn kan, dus „door verwerping en uitsluiting
voortschrijden".
Zoo sluit BACO uit:
dat de warmte van uitsluitend aardschen oorsprong zou
zijn : „wegens de stralen van de zon".
dat de warmte van uitsluitend hemelschen oorsprong
zou zijn : „wegens het gewone vuur".
dat de warmte door ijlheid zou ontstaan : „wegens de
groote warmte van gloeiend goud, enz.".
Maar BACO merkt zeer terecht op, dat hierbij fouten haast
onvermijdelijk zijn ; immers men sluit tal van verschijnselen
als oorzaken der warmte uit, maar, zooals hij zelf zegt :
„wanneer wij nog niet juiste denkbeelden over de enkelvoudige stoffen hebben, hoe kan dan de uitsluiting gerechtvaardigd worden ?" De aardsche of hemelsche oorsprong bijv.
zal niet grond der warmte zijn ; maar wat beteekent dit, als
het aardsche of hemelsche zelf even slecht bekend is als de
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warmte ? Ook reeds bij het opmaken der tabellen kunnen
door die onbekendheid der enkelvoudige stoffen fouten ontstaan. Is bijv. potentieele warmte iets geheel anders dan actueele, dan moeten uit de eerste tabel alle voorbeelden van
potentieele warmte wegvallen.
Als redmiddel staat BACO aan het verstand een „soort
van proef" toe, die hij als „eerste wijnlezing" (vindemiatio
prima de forma calidi) beschrijft, d. w. z. het stellen van een
hypothese over de natuur der warmte, berustende op instantiae ostensivae, gevallen, waarin de grond van het verschijnsel
zeer duidelijk zal zijn aangewezen.
Door een keus uit de lijst der instantiae, welke natuurlijk
altijd min of meer willekeurig is, komt BACO tot de stelling :
Warmte is een soort van beweging van de kleinste deeltjes
der lichamen, expansief en naar boven gericht.
Nu worden proeven gevraagd om te zien, of deze toestanden met elkander altijd warmte voortbrengen. Zulk een proef
stelt BACO niet voor ; en zij is dan ook niet wel te nemen,
daar de beweging, die warmte moet zijn, onwaarneembaar
is, en men dus er niet voor kan instaan, dat het lichaam,
waarop men experimenteert in zoodanigen toestand is, als
men wenscht.
Opmerking verdient nu, dat terwijl de werkelijke arbeidende natuuronderzoekers van BACO ' s dagen, een GALILEI,
een GILBERT, volkomen tevreden waren met een hypothese
als de bovenstaande, wier resultaten door de proeven worden
bevestigd, en de hedendaagsche natuurwetenschap nog op
dat standpunt staat, BACO daarentegen de uitwerking dier
hypothese nog maar een „eerste wijnlezing" noemt, en daarop
wil laten volgen de exclusie van alles, wat geen oorzaak
van warmte zijn kan, een exclusie onmogelijk te vertrouwen,
zoolang men den aard der geëxcludeerde verschijnselen niet
nauwkeurig kent, wat nooit te bereiken is.
Met het oog op dit onbereikbare doel gaat hij over tot een
classificeering der instantiae, die in verschillende gevallen voor
die exclusie bijzonder nuttig zullen zijn (Jraerogativae). Als
zoodanig noemt hij :
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verschijnsel en zijn grond in verschillende dingen eenig punt van
overeenkomst of verschil uitmaakt. De kleur bijv., door prisma's
en lenzen op een scherm geworpen, en de kleur in bloemen, zal
het eenige punt van overeenkomst tusschen die prisma's en die
bloemen zijn ; derhalve is hier de grond der kleur gemakkelijk te vinden in die zeldzame punten van overeenkomst.
Maar als men aanneemt, dat onze kennis zeer begrensd,
onze onkunde grenzeloos is, dan moet men ook erkennen,
dat de punten van overeenkomst tusschen de prisma's en
bloemen wel oneindig vele zullen wezen, al kennen wij ze niet.
Zoo zal de kleur en haar grond eenig punt van verschil
zijn tusschen gekleurde en witte strepen in een zelfde stuk
marmer of op een zelfde bloemblad. Maar wie bedenkt hoe
weinig wij weten, zal zeggen : hoe weet 13ACo dat, en kan
de verschillende kleur niet toe te schrijven zijn aan een punt
van verschil, dat wij niet waarnemen en niet kennen ?
2 0 . Instantiae Migrantes, waarin men het verschijnsel, welks
grond gezocht wordt, ziet ontstaan of verdwijnen. Bijv., laat
de grond der witte kleur worden gezocht, dan geeft helder
glas, dat fijn gestooten wordt, of water, dat bevriest, een
instantia migrans, waarbij men de witheid ziet verschijnen.
Maar ook deze instantia is bedrieglijk ; immers men weet
niet, hoevele wijzigingen het fijnstooten van glas of het bevriezen van water bewerkt, en welke van die wijzigingen nu
de grond der witheid is. Voorts, wist men het, dan zou men
niet mogen besluiten, dat elke witte kleur haar aanzijn dankte
aan dienzelfden grond.
Zoo zouden wij de 27 klassen van BACO ' s instantiae kunnen
doorloopen en aantoonen, dat geene hem in staat stelt zijn
methode per exclusivas et rejectiones toe te passen. Zij onderstelt in den mensch meer kennis dan hem gegeven is. Immers
hij neemt slechts de oppervlakte der dingen waar, den indruk,
dien zij op zijn zinnen maken, en datgene, wat zijn verstand
aan zich zelf overgelaten (sibi permissus) uit die gegevens
afleidt. De zoo gevormde notie's : warmte, vochtigheid, zwaarte,
ijlheid enz. zijn geen betrouwbaar beeld van de kern der
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naar het wezen der warmte zoeken ? Maar weten wij nu niet
wat vochtigheid, ijlheid enz. zijn, dan mogen wij ook niet beslissen, dat in bijzondere gevallen vochtigheid, ijlheid enz. geen
bronnen der warmte zijn kunnen. Immers die woorden hebben
bij het natuuronderzoek geen zin, zij zijn „temere a rebus
abstracta" en „ex analogia hominis" ; en zeg ik : ijlheid kan de
bron der warmte niet zijn, dan zeg ik een x, een onbekende,
kan de bron der warmte niet zijn. BACO is dan ook met de
schets zijner methode lang niet klaar gekomen. Zijn Novum
Organum eindigt na de optelling der 27 klassen der instantiae met de vermelding van een aantal onderwerpen, die hij
nog behandelen moet, maar niet behandeld heeft.
Onder de door hen vermelde instantiae zijn wel de meest
nuttige de instantiae crucis (van den handwijzer). Als twee
oorzaken in aanmerking komen als grond van een verschijnsel
bedenke men een experimentum crucis, waarbij de eene
oorzaak geheel uitgesloten is. BACO zelf geeft als voorbeeld
van experimenta crucis, dat men om te beslissen of de zwaarte
een hoedanigheid der lichamen is, die hen op zich zelf genomen toekomt (Aristotelische voorstelling), of het gevolg is
van de aantrekking der aarde, een klok door gewichten
gedreven moet laten loopen op gelijken grond, in een diepe
mijn, op een hoogen berg. Deze proef is als voorbeeld zeer
goed gekozen, maar BACO heeft haar zelf niet uitgevoerd.
Van experimenta crucis maakt men voortdurend gebruik
ter opsporing van de gronden der natuurverschijnselen. Maar
zij komen reeds te pas bij een plausibele hypothese, zoodat de vindemiatio prima van BACO en het onderzoek van
haar juistheid door experimenten de gansche natuurkundige
methode uitmaken. Maar daarbij speelt de deductie een
hoofdrol, want het is gewoonlijk onmogelijk direct door
een experiment een algemeene hypothese te toetsen. Mathematisch moet beredeneerd worden : als licht zulk een
trilling is, als het doorloopen van glas of andere stoften
zoo en zoo op een lichtstraal werkt, welke zichtbare verschijnselen moet dan zulk een samenstel van lichtbronnen
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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en middenstoffen, waardoor het licht geleid wordt, geven ?
Zoo komt men inderdaad tot de „opera", die BACO verlangde, nuttige uitvindingen ; maar men blijft ten aanzien
van de hoofdbeginselen bij hypothesen staan, en bereikt niet
de zekerheid, die BACO verkrijgbaar achtte ; terwijl men
bovendien deductie en mathesis minstens evenzeer noodig heeft
als het experiment, wat BACO in 't geheel niet inzag.
Het is dus gelukkig, dat de natuurkundigen BACO ' s raad
niet al te zeer gevolgd hebben ; verdienstelijk als hij is in
zijn pars destruens, schiet hij in zijn opbouwend deel geheel
te kort.
Het schijnt mij daarom ook niet noodig langer over dat
opbouwend deel uit te weiden, of over het systeem der wetenschappen (globus intellectualis), dat BACO ontwerpt. Wat
hij daaromtrent zegt, is zeker niet zonder opmerkingen van
waarde, maar over het geheel even mislukt als zijn methode.
Zijn verhouding tot den godsdienst is echter wel van genoeg belang om er nog wat langer bij stil te staan.
Zijn uitspraak hieromtrent : „Leves gustus in philosophia
movere fortasse ad atheismum, sed pleniores haustus ad religionem reducere", (Dat misschien een lichte smaak in philosophic tot atheïsme leidt, maar dat vollere teugen tot den
godsdienst terugvoeren) wordt dikwijls geciteerd.
Maar die religio is een godsdienst, waarmede de waarlijk
vrome lieden nooit tevreden zijn geweest. De philosophic
leidt toch volgens BACO alleen langs physico-theologischen
weg tot het denkbeeld van een wereldbouwmeester (deïsme),
terwijl het godsdienstig gemoed een persoonlijke betrekking
tusschen den geloovige en zijn Schepper eischt (theïsme). Die
wereldbouwmeester, waartoe de philosophic leidt, kan moeilijk
krachtige gemoedsbewegingen wekken ; hij bevredigt zeker
allerminst de behoefte, waaruit het Christendom ontstaan is,
de behoefte aan verlossing uit de zonde en de ellende, die
haar gevolg is ; immers daaraan kan alleen voldaan worden, als de overtuiging bestaat, dat dit leven 's menschen
ware leven niet is, en deze vergankelijke wereld niet het
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tooneel, waarin de mensch te huis behoort. Geen wonder
dus, dat het deïsme, dat alleen in extase geraakt over de
schoonheid en doelmatigheid dier wereld, van den kant der
geloovigen zeer heftig bestreden is. De apologeten van den
godsdienst moesten daarom BACO ' s spreuk liever niet aanhalen.
Maar nu is BACO niet, zooals bijv. VOLTAIRE, alleen deïst.
De theologia naturalis leidt ons volgens hem niet verder dan
het deïsme, omdat zij ons God toont „slechts in straalbreking,
wegens de inhomogene middenstof, waardoor wij hem zien".
De ware natuur der Godheid wordt ons getoond door de
Openbaring, die wij blindelings moeten gelooven, en wel des
te meer, naarmate zij ongerijmder dingen verkondigt : „Hoe
meer een goddelijk mysterie vreemd en ongelooflijk is, des
te meer eer wordt God bewezen door het te gelooven, en
des te schooner is de overwinning van het geloof."
Een lezer van onze dagen denkt lichtelijk : „Dat moet
ironisch gemeend zijn", want zulke opmerkingen zijn geheel
in strijd met onze denkbeelden. Doch de schijn bedriegt;
het bewijst alleen hoe moeilijk het is „sick in den Geist der
Zeiten zu versetzen".
Strenge scheiding van godsdienst en wijsbegeerte is dus
volgens BACO noodig. Philosophic, op den godsdienst toegepast, geeft ongeloof, godsdienst in de wijsbegeerte geeft
phantastische voorstellingen.
Evenmin als zijn deïsme kan nu echter deze opvatting van
BACO religieuse gemoederen bevredigen. Hem zelf interesseert uitsluitend natuur-wetenschappelijk onderzoek en het
daardoor verwerven en bezitten van macht. Voor die doeleinden zijn godsdienstige gemoedsbewegingen en discussies over
theologische vragen niet nuttig. Het is dus te begrijpen, dat
BACO daarmede niet veel op had. Het recht van bestaan van
den geopenbaarden godsdienst te ontkennen, daartoe kon men
in die dagen niet gemakkelijk komen, en al ware hij tot
dat standpunt gekomen, een invloedrijk en eerzuchtig staatsman als hij kon zulk een overtuiging niet uitspreken. Dientengevolge sloot hij de godsdienstige overtuigingen buiten de
wetenschap, opdat geen veelbelovende talenten meer door de
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zouden ophouden den staat te beroeren. Maar de lieden,
voor wie de godsdienst een levenszaak is, laten zich niet
tevreden stellen met de erkenning van de theologia revelata
in 't algemeen. Zij vragen, wat is de inhoud der Openbaring :
de Roomsche, de Calvinistische, de Luthersche leer ? BACO
zou waarschijnlijk als bron der Openbaring op den Bijbel
hebben gewezen, maar ieder weet tot hoeveel twistvragen, tot
hoeveel geleerde discussie de vraag aanleiding geeft : Wat leert
de Bijbel eigenlijk aangaande God, Christus, den mensch ?
BACO nu wilde van die vragen niets weten ; hem interesseerden
zij in 't minst niet. Maar daar de meeste menschen noch
BACO ' s wetenschappelijken zin, noch zijn grenzenlooze eerzucht
bezitten, en daarentegen vóór alle dingen vrede willen hebben met zich zelf en de wereld, interesseert hen de vraag :
Wat is de echte Openbaring ? in hooge mate.
Deze houding van BAco tegenover godsdienst en kerk laat
zich gemakkelijk verklaren uit zijn denkbeelden over het doel
der wetenschap. Daar hij dit doel uitsluitend in de heerschappij
van den mensch over de natuur ziet, kan zijn philosophic natuurlijk geen antwoord geven op de vraag : „Wat is de mensch
als geestelijk wezen ? Heeft hij een bestemming en welke is
die?" Uitdrukkelijk verklaart clan ook BACO, dat God en
's menschen onstoffelijk bestanddeel, de geest, spiraculum
(wel te onderscheiden van de ziel, die een dunne stof is, voor
de wetenschap toegankelijk, en onderwerp der psychologie)
voor de wetenschap ontoegankelijk zijn. Toch eischen de genoemde vragen een antwoord om den mensch een richtsnoer
voor zijn handelingen te geven. Er blijft BACO derhalve niets
anders over dan het te ontleenen aan de bestaande godsdienstige overtuigingen, maar hij staat dan ook geheel machteloos daartegenover, daar hij het recht der rede op godsdienstig gebied niet erkent. Zoo vinden wij ook in andere gevallen, dat belangstellende beoefening der natuurwetenschap
zeer vereenigbaar is met onbepaald autoriteitsgeloof, en laat
zich de stelling verdedigen, dat de naturalistische philosophie
den weg bereidt voor de zege der kerkelijke hierarchic.
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Geheel anders met het noólogisme, dat van DESCARTES
uitgaat. Zijn vertrouwen op de rede laat het niet toe zoo
enge grenzen te stellen aan de menschelijke nasporingen ; de
dogma's van de godsdienstige secten ontsnappen niet aan de
critiek. En daar het de aandacht niet alleen op de stoffelijke
wereld, maar ook op 's menschen gemoed vestigt, is het minder
ongeschikt den godsdienst te begrijpen. Deze ontspringt
zeker uit een andere bron dan de wijsbegeerte. Maar wat
ook de bron van den godsdienst zij, vrees voor onzichtbare
machten, gevoel van afhankelijkheid tegenover het groot geheel, waarvan wij een klein deel zijn, of wel de overtuiging,
dat 's menschen beter deel een eeuwig wezen is, dat in deze
vergankelijke wereld niet te huis behoort — in elk geval
ontspringt de godsdienst niet uit de belangstellende navorsching van den causalen band in de stoffelijke wereld, den
eenigen inhoud van BACO ' s philosophic, maar uit de diepte van
's menschen gemoed ; het no glogisme heeft dientengevolge aanrakingspunten met den godsdienst, die BACO ' s wijsbegeerte
mist. Zoo ontwikkelen zich dan ook in 't gevolg van deze
anti-godsdienstige richtingen : die der Engelsche deïsten, der
Fransche materialisten enz. ; terwijl de noologistische richting
van den beginne af het aanzijn gaf aan bewegingen op godsdienstig gebied. (Port-Royal van DESCARTES, LESSING van
LEIBNITZ afhankelijk ; Spinozistische invloeden in Holland ;
KANT ; FICHTE ; SCHLEIERMACHER, de eigenlijke vader van
wat bij ons en in Duitschland moderne theologie heet.)

§ 73. HOBBES.

Als de meest in 't oog loopende fout van BACO's systeem
hebben wij leeren kennen zijn verwaarloozing van de beteekenis der wiskunde. Alleen door die fout te herstellen kon
de empirie van BACO zich tot natuurwetenschap ontwikkelen.
Nu hebben wij reeds vroeger gezien, (pag. 346 en 374)
dat een mathematische natuurwetenschap steeds optreedt als

- 406 --mechanische natuurbeschouwing. Want de wiskunde kan over
geen andere dan ruimtelijke eigenschappen handelen ; met
smaak, kleur, pijn of vreugde weet zij niets aan te vangen. Een
wiskundige behandeling zal er dus altijd mee beginnen alle
eigenschappen tot ruimtelijke verschillen, d.w.z. tot verschillen in bewegingstoestand, vorm en grootte terug te brengen, en
juist dit is de eigenaardigheid der mechanische beschouwing.
Gaat nu dit mathematisch inzicht gepaard met BACO ' s verwaarloozing van het geestelijk element in den mensch, dan
wordt de mechanische natuurbeschouwing tot mechanische
wereld beschouwing. De man, die deze verbinding van het
Baconische empirisme met wiskundig denken tot stand gebracht heeft, is BACO ' s jongere tijdgenoot en vriend, THOMAS HOBBES.
HOBBES werd in 1588 te Malmesbury als zoon van een
dorpsgeestelijke geboren ; hij studeerde te Oxford en maakte
daar kennis met de scholastieke philosophic. Na beëindiging
van zijn studie, in 1608, trok hij als begeleider van een
jong Engelsch edelman door Frankrijk en Italië, waar hij
de klassieke literatuur, historie en politiek beoefende. Na zijn
terugkeer maakte hij met BACO kennis, en hielp hem bij de
vertaling van zijn werken in het Latijn. In zijn politieke overtuiging een beslist tegenstander van de democratie, gaf hij in
1628 een vertaling van THUCYDIDES uit met het uitgesproken
doel afkeer van de democratie te verwekken. Eerst in 1629,
tijdens een tweede verblijf te Parijs, begon hij met de studie
der mathesis en der mechanica, hoofdzakelijk onder den invloed
van GASSENDI en van MERSENNE, den vriend van DESCARTES.
Die studie deed hem niet slechts een groote vereering voor
GALILEI en de andere grootere natuurkundigen van zijn tijd
opvatten, maar leidde hem ook tot de conclusie, dat alles op
de wereld mechanisch plaats vindt. Hij stelde zich nu ten
doel een zuiver mechanische wereldbeschouwing te ontwerpen, die hij in drie gedeelten uiteen gezet heeft : De corpore,
over de anorganische natuur ; De homine, over den mensch ;
De cive, over den staat. De cive kwam het eerst uit, in 1642 ;
de tweede omgewerkte uitgave verscheen in 1651 onder den
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titel Leviathan ; de andere hoofdwerken verschenen in 1655
en 1658. Na de terugroeping van KAREL II leefde HOBBES als
een aan het hof gezien persoon tot 1679. Hij heeft tal van
kleinere geschriften geschreven, waaronder verscheidene mathehematische.
Ik heb reeds vroeger HOBBES ' naam genoemd als dien van een
der meest consequente nominalisten. Volgens hem zijn alle namen
aanvankelijk eigennamen, maar omdat onze herinnering der
individueele dingen onvolledig is, wordt dezelfde naam aan
vele voorwerpen gegeven ; hierin bestaat zijn algemeenheid ;
wat hij aanduidt zijn niets dan de bijzondere voorwerpen..
Nu kan men dit alles toegeven, mits slechts erkend wordt,
dat er in de voorwerpen van een klasse zekere punten van
overeenkomst moeten zijn, waarom juist zij één naam dragen.
Zijn die er niet, dan is de klasse ten onrechte gemaakt ; zijn
zij er wel, dan is ook de klasse een natuurlijke en vormen
de gemeenschappelijke eigenschappen der voorwerpen wat
men hun natuur of hun wezen noemt.
Doch dit geeft HOBBES niet toe. De namen zijn volmaakt
willekeurig toegekend ; wat zij betcekenen zullen verklaren
wij door ze te definieeren . Derhalve hangt het van conventie
af, of een stelling waar is dan wel valsch. „De mensch is een
levend wezen" is een ware stelling, omdat men de namen
„mensch" en „levend wezen" aan dezelfde dingen toegekend
heeft. „De eerste waarheden waren willekeurig gekozen" zegt
HOBBES zelf; omdat men verkozen heeft eiken en beuken beide
planten te noemen, behooren zij tot dezelfde klasse, maar had
men verkozen eiken en huizen planten te noemen, en beuken
dieren, dan behoorde men eiken en huizen in één klasse te
plaatsen en niet eiken en beuken.
Dit is inderdaad de onvermijdelijke consequentie van het
nominalisme, die zich bij de scholastieken uitspreekt in den
theologischen vorm, dat de waarheden slechts waar zijn,
omdat God het gewild heeft. Wat thans goed is, omdat God
het zoo gewild heeft, zou morgen kwaad zijn, indien zijn
wil veranderde. Twee maal twee is vier, omdat de naam vier
is toegekend aan de vereeniging van twee tweetallen ; maar
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veranderen wij dien naam in vijf, dan is twee maal twee
vijf. Dit laatste voorbeeld wijst op de verleidelijkheid van
deze leer ; in de mathesis toch gaan wij inderdaad uit van tot
zekere hoogte willekeurige definities, omdat zij handelt over
voorwerpen, die wij door ons denken zelf maken, maar die
niet in de natuur bestaan. Maar in de natuur hebben wij te
doen met dingen, waarvan onze begrippen een onjuist of
althans een onvolledig beeld geven.
Is er nu niets algemeen dan de naam, dan moet men tot
de consequentie komen, dat de toepassing der namen op
voorwerpen willekeurig is. Heeft men er bezwaar tegen den
naam „mensch" aan een tafel toe te kennen, dan moet dit
zijn, omdat de tafel niet voldoende gelijkt op de dingen,
die wij mensch noemen ; m.a.w. omdat er zekere punten van
overeenkomst tusschen de menschen bestaan, de menschelijke
natuur, die niet in de tafel is, wel in de menschen. Maar dit
is de realistische leer, die HOBBES bestrijdt.
Met dit nominalisme hangt materialisme samen. De individu's, die wij waarnemen : planten, dieren, menschen, doen
zich voor als lichamen. De objecten der algemeene begrippen
zijn zeker niet iets lichamelijks, bijv. de menschelijke natuur,
of in 't algemeen de Aristotelische vormen, maar zij bestaan
niet volgens HOBBES. Ook de Aristotelische materie niet ;
zij is het lichaam in 't algemeen beschouwd, dus een abstractum, niets dan een naam. Evenmin kan HOBBES natuurlijk
liet bestaan van een geestelijke substantie erkennen ; een geest
of een ziel is toch zeker nooit een waarneembaar individu
zooals een lichaam. Zoo verklaart hij dan de substantie voor
identisch niet het lichaam ; zielen, immaterieele substanties,
zijn even onbestaanbaar als een vierkante cirkel. Wat plaats
vindt in de wereld is niets anders dan bewegingen van
lichamen ; de oorzaak dier beweging is alleen de stoot van
andere lichamen.
Hierin ligt, gelijk wij reeds zagen, (pag. 377) het groots
verschil tusschen DESCARTES en HOBBES. In vele opzichten
komen hun denkbeelden overeen. Evenals DESCARTES komt
HOBBES in oppositie tegen de scholastieke Middeleeuwsche
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woordverklaringen vervangen door mechanische beschouwingen. Maar bij HOBBES is de tegenstelling veel scherper dan
bij DESCARTES, omdat hij ook op het gebied van het geestelijk leven zijn mechanische beschouwingen wil toepassen.
Nu verwerpt DESCARTES wel de definitie van de ziel, die
door de scholastici werd gegeven, namelijk : „De ziel is de
forma substantialis van het lichaam", maar zijn opvatting
volgens welke de ziel een eigen wezen is, geheel verschillend
van het lichaam, maar er toch mee verbonden, wijkt toch
niet sterk van de scholastieke opvatting af.
Geheel anders HOBBES. Deze laat geen beperking van de
mechanische verklaring toe. Ook de gemoedsbeweging, die
bij DESCARTES niet zonder invloed van den geest tot stand
komt, en het denken met algemeene begrippen, dat bij DESCARTES uitsluitend geesteswerkzaamheid is, worden door.
HOBBES beschouwd als bewegingen in het lichaam.
Hij verklaart vooreerst de zinnelijke gewaarwordingen, en
de waarnemingen, die daaruit ontstaan, voor bewegingen in
de hersenen. Buiten ons komt niets anders dan beweging
voor, en wat kan die beweging anders baren dan beweging ?
Drukken en stooten op het oog geeft een lichtgewaarwording ;
maar dan zal ook het licht, dat diezelfde gewaarwording
geeft, beweging moeten zijn. Trillingen van lichamen geven
geluidsgewaarwordingen ; dan zal ook het hooren een beweging moeten zijn.
Evenals nu de trillende beweging van een stemvork nog
minuten lang voortduurt, al zien wij haar niet meer, zoo is
het ook met de bewegingen in de hersenen, die gewaarwordingen zijn. In uiterst zwakken graad, en daarom latent,
blijven die bewegingen jaren lang bestaan. Komen zij door
inwendige invloeden tot krachtiger optreden, dan ontstaat
herinnering of phantasiebeeld ; herinnering, als zekere groep
van gewaarwordingen herleeft in hetzelfde verband, waarin
zij vroeger door uitwendige invloeden ontstonden; phantasiebeeld, als zij gewekt worden in een ander verband. Stel ik mij
b.v. EROS voor als een kindergestalte met vleugels, dan zijn dit
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vroeger werden waargenomen ; het beeld is dus een phantasiebeeld.
Hierin staat HOBBES nu niet zoo heel ver van de gebruikelijke meening. Niemand ontkende destijds of ontkent thans,
dat gewaarwordingen en phantasiebeelden vast verbonden
zijn met zekere bewegingen in het lichaam. Het eigenaardige
van HOBBES is, dat hij niet slechts zegt, dat zij ermee verbonden zijn, maar dat zij die bewegingen zelve zijn.
Nieuw is echter HOBBES ' opvatting van het abstracte
denken. Vóór hem werd abstraheeren opgevat als een zuiver
psychische werking. Het zintuig neemt de individu's waar ;
de rede ontdekt daarin het algemeene, en deze redewerkzaamheid wordt gedacht geen lichamelijke begeleiding te
hebben.
Tegen deze opvatting voert HOBBES te recht aan, dat
denken in woorden geschiedt, en dat woorden zich aan onzen
geest voordoen als phantasiebeelden. Verschillende menschen
zullen, al naar gelang zij tot het type visuel, type auditif
of type moteur behooren, bij het denken van een begrip
daarmee verbinden den gezichtsindruk van het dat begrip uitdrukkende geschreven woord, den gehoorsindruk van het
gehoorde woord of den bewegingsindruk van het uitgesproken
woord. Steeds zullen dus aan het abstracte denken zinnelijke gewaarwordingen verbonden zijn, die volgens HOBBES
lichamelijke bewegingen zijn. Zonder die lichamelijke beweging zou het abstracte denken niet mogelijk zijn, want het
ontstaat, doordien zich met die gewaarwordingen het geven
van geluiden verbindt langs (voorloopig niet verklaarbaren)
physiologischen weg. Die geluiden worden gehoord ; zij gelden
als teekens voor de gewaarwordingen, en roepen de herinnering daaraan volgens de wetten der associatie weder in
't leven. Zoo ontstaat de mogelijkheid tot redeneeren met
algemeene begrippen of liever met algemeene termen, zoo
de mathesis, die het model der wetenschap is.
Een zeer eigenaardig gevolg van deze materialistische opvatting is de omverwerping van het materialisme zelf. HOBBES
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ziet zeer goed in, dat het licht of de kleur, zooals wij die
waarnemen, volstrekt niet gelijkt op de beweging van de
hersenatomen, die volgens hem haar ware natuur uitmaken,
dat wij in 't algemeen de beweging der kleinste deeltjes,
waaruit volgens de atomisten alle natuurverschijnselen bestaan,
nooit waarnemen. Maar, beweert hij, wij kennen dan ook
niet de dingen zelf, alleen de werkingen, die zij op ons uitoefenen, de gewaarwordingen van kleur, geluid, smaak, enz.
Deze zijn niet, zooals wij ze waarnemen, in de dingen ; het
zijn uitsluitend toestanden in ons, die wij ten onrechte aan
de dingen buiten ons toeschrijven.
Ook hier vinden wij weer tusschen DESCARTES en HOBBES
overeenstemming en verschil. Er is overeenstemming ; immers
wij zagen reeds, (pag. 376) dat van DESCARTES deze leer
van de subjectiviteit der zoogenaamde secundaire qualiteiten
afkomstig is. Maar DESCARTES strekt die leer alleen uit over
de hoedanigheden, welke niet noodzakelijk in elk lichaam
zijn ; niet over de primaire, welke in geen lichaam kunnen
ontbreken : uitgebreidheid, vorm, beweging of rust. Dit is
de hypothese, waarvan thans nog de natuurwetenschap uitgaat, en waarbij het materialisme bestaanbaar is, daar de
waarnemende mensch dan zelf een aggregaat van atomen is.
Men kan dan trouwens vragen, hoe komt dat aggregaat aan
het bewustzijn zijner eenheid ? Maar die vraag beantwoordt
het materialisme niet ; het wijst alleen op de grenzen der
menschelijke kennis.
Maar HOBBES ziet helder in, dat er geen grond is om
a priori te verklaren : sommige onzer voorstellingen beelden
de werkelijke dingen naar waarheid af. Integendeel, hij tracht
te bewijzen, dat ook ruimte en tijd slechts wijzen zijn, waarop
wij de dingen voorstellen. Denk alle voorwerpen weg behalve den waarnemer, zegt hij, dan blijven toch die voorstellingen over. Waarin verschilt nu de ruimte, die deze
zich voorstelt, van de werkelijke ? In niets ; ook als wij denken
aan de werkelijke bewegingen der sterren, verbinden wij
alleen onze denkbeelden daarvan. Denk ik dus een uitwendig
ding, zonder te letten op wat het anders zijn moge dan
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buiten mij, dan hebben wij voor ons wat wij ruimte noemen.
Ruimte is derhalve het beeld van een bestaand ding als bestaand, waarbij geen andere toestand van dat ding in aanmerking genomen wordt dan dat het buiten ons is.
Evenzoo is tijd slechts het beeld eener beweging, voor
zoover wij in de beweging een vroeger of later (successie)
voorstellen. Een dag is bijv. een tijd ; maar de beweging
der zon, waardoor wij dien tijd meten, is zelve de tijd niet ;
stond de zon stil, dan zou de tijd toch verloopen. Ware
voorts die beweging zelf tijd, dan zou het verleden in het
geheel niet bestaan, want de vroegere beweging is niet meer ;
de toekomst evenmin ; het tegenwoordig oogenblik ook niet,
want op de grens tusschen verleden en toekomst heeft geen
beweging plaats. Maar de tijd is slechts een beeld der beweging in den geest, waarin wij naar verkiezing kunnen teruggaan en dus verleden beweging voorstellen, of anticipeeren
en dus toekomstige beweging voorstellen.
Zoo formuleert HOBBES de leer, die wij later ook bij KANT
zullen terugvinden : Ruimte is een zekere manier om de
dingen voor te stellen, nl. als buiten den geest ; tijd is een
andere manier om de dingen voor te stellen ; maar aan wat
onafhankelijk van den geest bestaat komt noch uitgebreidheid noch tijdsverloop toe. Hij ziet niet in, dat hij daarmede zijn materialisme omverwerpt. Immers ook de nog
overig gedachte lichamelijke waarnemer kan slechts in onze
voorstelling ruimte beslaan ; zooals hij afgezien van ons waarnemingsvermogen bestaat, moet hij buiten tijd en ruimte
g edacht worden. Wel verre van dit te erkennen besluit
HOBBES : „Daar wij de dingen noodzakelijk als uitgebreid
waarnemen, zijn niet-uitgebreide dingen een contradictio in
adjecto; wat bestaat is lichamelijk," terwijl hij had moeten
besluiten : „De inhoud der menschelijke voorstellingen doet
zich noodzakelijk als uitgebreid en tijdelijk voor ; maar die
toestanden zijn slechts aan dien inhoud van voorstellingen
eigen, niet aan dingen, die geen voorstellingen zouden wezen".
Nu ligt echter de beteekenis van HOBBES niet zoozeer in
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dergelijke theoretische beschouwingen ; het meest merkwaardig
bij hem is zijn poging om op den grondslag van zijn mechanische wereldbeschouwing een ethiek en een politiek op te richten.
In zijn ethiek ontwerpt hij allereerst een systeem der gemoedsbewegingen. De bewegingen in het lichaam, die zich
aan ons voordoen als gewaarwording, herinnering, phantasiebeeld of gedachte, veroorzaken andere bewegingen, die in het
hart den normalen bloedsomloop (motus vitalis) bevorderen of
verhinderen. De bevorderde bloedsomloop, innerlijk waargenomen, heet vreugde of genot, de verhinderde daarentegen
onaangename stemming of leed. Het mechanisme van het
lichaam is nu van dien aard, dat wij ons aangetrokken gevoelen door wat ons aangenaam aandoet, afgestooten door
wat ons leed berokkent. Deze woorden aantrekken en a fstooten moeten letterlijk opgevat worden : Als een kind een
schitterend voorwerp ziet, loopt het er naar toe ; als het
een leelijk gezicht ziet, loopt het er vandaan. Deze werking
is volgens HOBBES geheel te vergelijken met de aantrekking
of afstooting van magneten onderling. Bij een volwassene is die
invloed van aangename en onaangename dingen niet zoo duidelijk te zien, omdat velerlei bewegingen in zijn lichaam samenwerken, en de aantrekkende en afstootende krachten, die daarvan het gevolg zijn, elkaar geheel of gedeeltelijk kunnen opheffen.
Evenals echter een steen, die door de aarde aangetrokken
wordt, maar die ondersteund is, zoodat hij aan die aantrekking geen gehoor kan geven, een kleine beweging naar de
aarde toe zal gemaakt hebben, voordat de weerstanden groot
genoeg waren om die beweging te verhinderen, zoo zal ook
de mensch, waarop een aantrekking werkt, beginnen met een
kleine beweging in die richting te maken, voordat de weerstanden een verdere beweging in dien zin verhinderen. Die
beginnende beweging, hetzij zij bewust of onbewust geschiedt,
heet begeerte (appetitus vel cupido) ; een overeenkomstige
beweging bij afstooting heet afkeer (aversio). Liefde en haat
zijn diezelfde bewegingen, gedacht in verband met het opwekkend voorwerp. Minachting (contemptus) is onze verhouding tot de dingen, die noch onze liefde, noch onzen haat op-
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wekken. Het is de toestand der zich handhavende bloedsbeweging.
Bij HOBBES vinden wij velerlei vormen van begeerte en
afkeer, liefde en haat opgesomd, even velerlei als de voorwerpen, die ze wekken. Een speciaal menschelijke -- niet
dierlijke -- cupiditas is de weetgierigheid (curiositas).
Een zelfde voorwerp, dat men waarneemt, of een zelfde
gebeurtenis, die men zich voorstelt, kan nu velerlei verschillende bewegingen wekken, waarvan sommige aantrekkend,
andere afstootend werken. Een jager, die een leeuw op zich
af ziet komen bijv., zal eerst een indruk van schrik krijgen,
die hem doet terugdeinzen. Toch blijft hij staan, daar de
gedachte aan het doel van zijn tocht hem naar het dier
trekt. Het gebrul stoot hem af. De gedachte, dat de leeuw
nu juist onder schot is, trekt hem echter weer aan.
Zoo zal de mensch, die wat ouder is, in wien dus elke
waarneming en de overweging van elk plan tal van mogelijke gevolgen voor den geest roepen, altijd in zich hebben
een strijd van aantrekkende en afstootende krachten. Die
toestand, innerlijk waargenomen, is onzekerheid, besluiteloosheid (animi fluctuatio) ; gaat zij gepaard met de begeerte om
tot een bepaalde handeling te komen, dan is zij overleg
(deliberatio mentis). Hoe de toestand vóór een handeling
echter ook zijn moge, hetzij radelooze besluiteloosheid, hetzij
redelijk overleg, wat het sterkste motief was blijkt eerst bij
de handeling. Die beginnende handeling, innerlijk waargenomen, is de wil, die dus niet met zekerheid bekend is voor
de handeling ; vóór dien tijd zijn er alleen wenschen of voornemens. Is de begeerte, die tot handelen drijft, den weerstand der beginselen, die tot uitstel aanzetten, te boven
gekomen, dan geschiedt de handeling volgens het op dat
oogenblik krachtigst motief. Daar dit alles mechanisch toegaat, is de vrijheid van den wil een droombeeld. De mensch
heeft zeer dikwijls de vrijheid al of niet te handelen (physische vrijheid); hij kan delibereeren, d.w.z. aan de handeling gaat een strijd van motieven vooraf, maar hoe hij zal
willen hangt geheel van de omstandigheden op het oogenblik
van de wilsuiting af.
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De natuurkracht, waarvan ten slotte 's menschen handelingen alle afhangen, -- evenals van de gravitatie het vallen
der lichamen, -- is dus volgens HOBBES een instinctmatig
streven naar krachtigen normalen bloedsomloop, een natuurdrift, die wij het streven tot zelfbehoud kunnen noemen, als
wij maar bedenken, dat het gewoonlijk onbewust is. Nog
anders uitgedrukt, — want het woord streven is van teleologisch karakter -- de menschelijke machine is zoo ingericht,
dat alle verrichtingen, die den bloedsomloop normaal houden,
bevorderd, die haar dreigen te storen, tegengewerkt worden.
De hongerige, die zich neerzet om te eten, is een voorbeeld
van 't eerste, de verzadigde, die desalniettemin voortgaat
met voedsel opnemen, van het tweede. Dit zelfde streven
heet bij SPINOZA conatus suum esse conservandi en is bij
hem de essentieele hoedanigheid niet slechts van den mensch,
maar van elk ding.
's Menschen redelijke aanleg, -- d.w.z. zijn weetgierigheid
en zijn vatbaarheid voor de vorming van algemeene begrippen, heeft ten gevolge, dat de werking der uitwendige
invloeden op zijn machine veel gecompliceerder is dan op de
dierlijke. Door die rede let hij niet alleen op de onmiddellijke, maar ook op de verwijderde gevolgen van een handeling. Reeds in zijn prille jeugd heeft hij ervaren, dat het
gevaarlijk is direct gehoor te geven aan de aantrekkende of
afstootende krachten, die op hem werken. De gewoonte is
ontstaan om elke opkomende beweging naar een voorwerp toe
(begeerte) of daarvan af (afkeer) te bedwingen en eerst de gevolgen te overwegen. Zoo laat dus de kalme, verstandige, voorzichtige mensch velerlei krachten op zich werken, voordat hij
tot handelen komt. In den loop van dat overleg rijzen dikwijls voorstellingen op, die een beslissenden invloed hebben,
doordat zij veel sterker zijn dan het direct waarneembare. Maar
dit uitstellen van de handeling is alles wat de rede doen kan.
Is het oogenblik der handeling gekomen, dan beslissen de krachtigste impulsies (gemoedsbewegingen) hoe gehandeld wordt.
In dit systeem is dus ten slotte de rede de bekwame
maar toch onderdanige dienares der begeerte ; het wezen
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van den mensch is als dat der dieren streven naar zelfbehoud.
„Goed" heet dan ook bij HOBBES zeer consequent : alles wat
men begeert, „kwaad" alles waarvan men een afkeer heeft.
De begrippen goed en kwaad zijn dus geheel relatief en
persoonlijk. Bijv. zekere dosis morphine is goed, nml. voor
den lijder, die tot eiken prijs slapen moet, maar slecht voor
den gezonde. De gewone gymnastische oefeningen zijn goed
voor den knaap van normalen lichaamsbouw ; maar slecht
voor hem, die duidelijk aanleg heeft tot zekere lichaamsgebreken. In geen gev
l zijn evenmensch dooden is een goed
a
voorschrift in vredestijd, maar slecht voor den soldaat in oorlogstijd, enz. Een zoogenaamd objectief verschil tusschen goed
en kwaad, een verschil, dat voor allen, overal en altijd gelden
moet, bestaat niet. Het wordt eerst, en dan nog maar in beperkten kring, mogelijk door het vormen van den staat, waarin
de souverein bepaalt wat objectief goed en kwaad is, d.w.z.
goed en kwaad voor de gemeenschap.
Geheel in overeenstemming met deze overtuigingen zijn
HOBBES ' denkbeelden op godsdienstig gebied. Wij zagen
reeds boven, dat BACO, onmachtig om uit zijn naturalistische
beginselen religieuse overtuigingen af te leiden, den eisch
stelt wijsbegeerte en godsdienst geheel te scheiden en op
het gebied van den godsdienst onvoorwaardelijk de Openbaring te erkennen. De rechtmatigheid van 't bestaan der
verschillende secten erkent hij echter, en hij is de oudste
verdediger der tolerantie. Maar zoodra die secten den burgerlijken vrede storen, of zich verzetten tegen de bedoelingen
der regeering, verliezen zij ook alle aanspraak op verdraagzaamheid.
HOBBES slaat, meer consequent, ten aanzien van dit punt
een gansch anderen weg in. Ten aanzien van de onredelijkheid der geloofswaarheden is hij liet geheel met BACO eens;
maar hij begrijpt, dat de eisch om zich bij den geopenbaarden godsdienst neer te leggen niet zeer helder is, als
men geen middel aangeeft om den waren geopenbaarden
godsdienst van den valschen te onderscheiden. Zoo komt hij
er toe om tc zeggen : Wat de ware godsdienst is bepaalt de
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souverein; afwijking van 't officieele geloof is majesteitsschennis.
Tolerantie is dus verkeerd ; ketters tegen den staatsgodsdienst
zijn vijanden van den staat.
Daarmede zijn wij aangekomen bij HOBBES ' politiek. Ook
deze is geheel het uitvloeisel van zijn mechanische wereldbeschouwing. Uit de beginselen daarvan vloeit voort, dat,
waar eenige menschen samenwonen, ieder zijn eigen voordeel moet zoeken, en dat hun ijdelheid en hun begeerte naar
dezelfde zaak hen voortdurend in strijd moeten brengen. Zoo
ontstaat een toestand, dien HOBBES den natuurtoestand noemt,
en dien hij schildert als een „bellum omnium contra omnes".
In dezen natuurtoestand heeft ieder „recht", d.w.z. vrijheid
te doen en te laten wat hem aanstaat, zonder daarbij in het
minst acht te slaan op de gevolgen, die zijn daden voor
anderen kunnen hebben. Immers het streven naar zelfbehoud
is zijn eenig motief.
De mensch is echter een redelijk wezen ; hij kan begrijpen,
dat die voortdurende strijd hoogst treurige gevolgen heeft,
en hij kan op middelen zinnen om aan dien strijd een
einde te maken. Daardoor ziet hij in, dat het veel aangenamer zou zijn als allen zich aan afspraken hielden ; niet
logen en bedrogen ; als zij hulpvaardig, bescheiden, dankbaar, matig enz. waren. Zoo vindt HOBBES een twintigtal
„naturae leges", d.w.z. geboden, die gevolgd moeten worden,
wil er een toestand van vrede ontstaan.
Hoe moeten nu de natuurmenschen tot dien begeerenswaardigen toestand van vrede komen ? Dat één of enkele
personen besluiten zich naar dc naturae leges te gedragen,
baat niet ; als de anderen hen niet volgen kost dit besluit
hun weldra het leven. Het eenige middel is, dat zij bij onderlinge afspraak zich verbinden de naturae leges te gehoorzamen, mits de anderen het ook doen. Om die afspraak
kracht bij te zetten moet er een gezag zijn, dat de oververheid.
i
o
tredin g der naturae leges straft. Dat gezag
s de
Derhalve hebben de natuurmenschen om een staat te vormen
een oorspronkelijk verdrag gesloten, waarbij zij al hun natuurlijke rechten aan de overheid overdragen en zich verbinden
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de naturae leges te eerbiedigen. De burgers zijn dus gehouden in alles den souverein te gehoorzamen, deze zelf
echter heeft geen verplichtingen. Immers, had hij verplichtingen, dan zou er weer een hoogere overheid noodig zijn
om er toezicht op te houden, of hij die verplichtingen nakwam, en die hoogere overheid was dan de souverein. Ook
moet het gezag in den staat ongedeeld zijn ; de souverein
moet rechtspreken, over vrede en oorlog beslissen, wetgeven,
magistraten benoemen, uitmaken wat goed en kwaad zal
zijn, en ook bepaaldelijk wat geloofd zal worden over onzichtbare machten. Scheiding van het gezag in uitvoerende
en wetgevende macht brengt twee strijdige machten in den
staat, en voert dus tot den oorlogstoestand terug. In deze
laatste overtuiging werd HOBBES natuurlijk gesterkt door
den strijd van KAREL I en het Lagerhuis.
Het staatsgezag moet dus absoluut zijn, en de onderdanen hebben in geen geval het recht tot verzet. Deze leer
der lijdelijke gehoorzaamheid was in die dagen de theorie
der royalisten, waartoe HOBBES behoorde. Hij meende dan
ook zoo weinig ergernis te geven, dat hij een prachtexemplaar
van de Leviathan aan den Kroonprins (later KAREL II) aanbood. Zijn bestrijding van den invloed van den Paus en van
het droit divin werd echter door de tot het Katholicisme
overhellende Stuarts niet goed opgenomen, zoodat hij in
ongenade viel.
HOBBES betoogt de noodzakelijkheid van een absoluut
gezag der overheid geheel onafhankelijk van de vraag, bij
wie dat gezag moet berusten : bij een enkel vorst, bij
enkele aristocraten, of bij alle burgers in vergadering vereenigd (democratie). Zijn antwoord op deze laatste vraag is,
dat een monarchic het meest wenschelijk is. De dwingelandij
van een enkel vorst is veel minder drukkend dan die van
tal van kleine dwingelandjes. Geen deel te hebben aan de
besprekingen over de publieke zaak is volgens hem een groot
voordeel, daar men bij die beraadslagingen niets dan vijandschap wint. Hij zelf heeft echter die absolute onderwerping
alles behalve consequent in practijk gebracht. Van het god-
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delijk recht van koning KAREL I wil hij niet weten, en
hij handhaaft zijn verdragstheorie, alsof niet de souverein te
beslissen had. Voorts veroorlooft hij zich het uitspreken van
godsdienstige opinies ; hij tracht bijv. de wonderen rationalistisch te verklaren, en oppert twijfelingen over de echtheid
der bijbelboeken, tijdelijk vergetend, dat alleen zijn koning
over zulke vragen handelen mag.
Het is duidelijk, dat de geheele politieke theorie van HOBBES
berust op een fictie : het oorspronkelijk verdrag. Er is geen
enkel bewijs, dat dit in overoude tijden in onze historische
staten gesloten is. Maar bovendien zou het niemand binden.
Zeker kan niemand tegenwoordig geacht worden gebonden
te zijn door een verdrag, dat zijn verre voorouders zouden
gesloten hebben, maar zelfs voor degenen, die het zelf gesloten hebben, zou het niet bindend zijn. Immers de geldigheid
van alle overige verdragen berust alleen op dit verdrag. Wie dus
in het algemeen de geldigheid van verdragen ontkent, kan
natuurlijk ook de bindende kracht van dit verdrag verwerpen.
Voor een wetenschappelijk man uit onzen tijd zou die
hooge waardeering van een zoo zonderling verzinsel als het
oorspronkelijk contract onmogelijk zijn. Maar men mag daaruit
niet afleiden, dat HOBBES een onverstandig of bekrompen man
was. Al zijn tijdgenooten onderscheidden zich door een volslagen gemis van belangstelling in de geschiedenis ; historisch
na te gaan, wat er over statenvorming op te maken is uit
een geduldig onderzoek naar de oudste gedenkteekenen der
menschheid, was voor hen overbodige moeite. Zulk een onderzoek zou immers alleen leeren wat is, niet wat moet zin,
slechts toevallige, niet noodzakelijke waarheid leveren. En
alleen de laatste had waarde in de oog-en van de mannen der
I7de eeuw. Zij waren gevormd in een school, waar men a
priori besliste hoe de zaken moesten zijn op grond van algemeene regels. Naar de juistheid dezer regels werd verder
niet onderzocht ; „principia non disputanda" zeiden zij. Nu
hadden zij wel de school verlaten, en de meesten hadden
haar met spot en smaad overladen, maar van de methode
hadden zij zich niet vrij kunnen maken. Nog steeds was het
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alleen de uitgangspunten der redeneering waren nieuw, en
ontleend aan wiskunde en mechanica. De verwachtingen waren
sanguinisch. Slechts nuchtere en verstandige hoofden zooals
CHR. HUYGENS hadden van den beginne aan het vermoeden,
dat de weg der wetenschap bijster lang en zwaar zou blijken, maar de overigen meenden in het bezit te zijn van een
dergelijken sleutel tot alle geheimen als FAUST door de magie
zocht.
Zoo ook HOBBES. I Iij hield zijn axioma : „Elk verschijnsel
is niets dan beweging van stofdeelen ; bij die bewegingen
gelden de wetten van GALILEI" , evenzeer voor een „eeuwige
waarheid" als de scholastieken de hunne. Toegepast op den
mensch leidde die eeuwige waarheid tot de conclusie, dat
zelfzucht zijn eenig motief is, omdat hij een machine is, die
alleen bewogen wordt naar wat haar aantrekt, d.w.z. aangenaam is, en van alles, wat haar afstoot, d.w.z. onaangenaam
is. Zulke wezens moeten -- zou men zeggen -- altijd in oorlog leven. Nu leert de ervaring, dat zij in een geordenden
staat dit niet doen, maar dat er eerlijkheid, weldadigheid enz.
gevonden wordt, ook met opoffering van eigen voordeel of
genoegen. De verklaring van dit in HOBBES ' systeem raadselachtig verschijnsel meent hij, getrouw aan de scholastieke
methode, enkel door redeneering te kunnen vinden. Zoo komt
hij tot een theorie over den oorsprong van den staat, die in
onze oogen een wilde en zelfs dwaze phantasie is, maar die
bij hem doorgaat voor het product van strenge redeneering, en
voor even weinig betwistbaar als de stellingen der wiskunde.
Dit is des te merkwaardiger, omdat bij HOBBES zelf al
de gegevens aanwezig zijn voor een wijziging der theorie,
die haar niet alleen veel beter zou doen aansluiten bij de
historische feiten, maar die bovendien een veel juister inzicht
zou geven in den aard van het recht. Wat ik bedoel hangt
samen met de onderscheiding, die HOBBES maakt tusschen
twee ontstaanswijzen van den staat : de origo naturalis en
de origo ex instituto.
Een origo naturalis hebben de staten, waarin de onder-
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danen zich uit vrees voor een machtig persoon aan hem
onderwerpen en hem gehoorzamen, en waarin dus geen
oorspronkelijk verdrag is gesloten.
Een origo ex instituto hebben de staten, waarin de burgers
zich ter verkrijging van vrede onderling verbonden hebben
zich aan een machtig persoon te onderwerpen, die hen kan
beschermen.
HOBBES neemt aan, en zegt uitdrukkelijk, dat in beide
soorten van staten de plichten der onderdanen, de absolute
macht der overheid, enz., volmaakt dezelfde is, en handelt
daarom over dit verschil niet verder. Maar het is duidelijk,
dat die gelijkheid in zijn systeem niet past. Bij de origo ex
instituto hebben de onderdanen zich onderling verbonden
alle rechten onvoorwaardelijk op één over te dragen, waarbij
die ééne niet paciscens maar onverantwoordelijk arbiter is, zooals HOBBES opzettelijk betoogt. Ware hij paciscens, dan moest
er een ander zijn, die beoordeelde of hij zijn pactum behoorlijk
nakwam, en dan ware die ander dus de eigenlijke souverein.
Op dit gesloten verdrag berusten bij HOBBES de plichten
der onderdanen en de absolute macht van den souverein.
Het is echter duidelijk, dat bij de origo naturalis zulk
een pactum niet bestaat. De gebonden krijgsgevangenen
krijgen hun pardon van den overwinnaar, en dienen hem uit
vrees, als slaven, maar zij hebben zich niet onder elkander
verbonden hun recht aan den heerscher over te dragen. Als
er sprake is van een contract, dan zou het zijn tusschen de
krijgsgevangenen eenerzijds, den meester anderzijds, maar dit
contract beteekent niets, daar de poenale sanctie ontbreekt.
Derhalve had HOBBES in zijn systeem moeten zeggen : In
staten met origo naturalis bestaan geen wederzijdsche verplichtingen, maar duurt de natuurtoestand voort ; er is daar
alleen een grootere macht, die dwingt, en een kleinere, die
gedwongen wordt, maar geen recht. En daar historisch alle
staten ontstaan zijn door origo naturalis, had hij, consequent
doorredeneerende, moeten zeggen, dat er nog in geen enkelen
staat rechtsverhoudingen zijn, dat overal alleen strijdige
machten bestaan,
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En nu springt het in het oog, hoe deze uitkomsten hem
hadden kunnen leiden tot een andere theorie, die èn met de
historische feiten, èn met de eischen eener aannemelijke
rechtsphilosophie rekening houdt. Hij had daartoe slechts
behoeven te erkennen, dat zijn beschrijving van de vorming
van den staat door een contract tusschen alle burgers niet
historie is, maar ideaal. Een staat, waarin de machtsverhoudingen in rechtsbetrekkingen zijn overgegaan, zoodat ieder
burger de wet volgt, niet uit vrees, maar vrijwillig, omdat
hij dit rechtvaardig acht, is nog niet verwezenlijkt : het is
het doel, waarnaar gestreefd wordt.
Maar tot die wijziging in zijn theorie kan HOBBES niet
komen wegens zijn mechanische wereldbeschouwing. Een der
eigenaardigheden daarvan is haar ontkenning van het streven
naar doeleinden. De deelen eener stoompers stellen zich niet
ten doel een boek af te drukken. Is de mensch slechts een
machine, dan kan hij geen doeleinden najagen. En daar
HOBBES ernstig naar consequentie in zijn mechanische verklaring streeft, kan hij dus het verdrag van alle burgers
niet als ideaal in de toekomst plaatsen. Hij kan het echter
ook niet missen voor zijn politieke theorie en plaatst het
dus als historisch feit in het verleden.
Daarmede is tevens aangewezen, waarom HOBBES uit zijn
grondbeginselen nooit een bevredigende rechtsphilosophie
had kunnen afleiden. De mechanische wereldbeschouwing
blijkt hier weder ontoereikend tot het verstaan van het
geestelijk leven. Zij zegt : er is nergens streven naar een
doel ; de ervaring zegt : bij den mensch bestaat dat streven.
Al zijn handelingen zijn middelen tot het bereiken van het
een of ander doel. De belangrijkste van die doeleinden noemt
hij idealen. Zonder op die idealen te letten is geen bevredigende wetenschap van den geestelijken mensch, dus ook
geen ethiek of politiek mogelijk.
Streefde nu ieder mensch naar zijn persoonlijke doeleinden,
zonder te erkennen, dat het eene streven beter is dan het
andere, dan zou de maatschappij ons den bellum omnium
contra omnes kunnen vertoonen, dien HOBBES voor natuurlijk
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houdt. Betrekkelijke vrede en samenwerking is alleen mogelijk als er algemeen-menschelijke idealen zijn, d. w. z. doeleinden van dien aard, dat ieder, die nadenkt, erkennen moet,
dat het gepast is daarnaar te streven, ook ten koste van
persoonlijke voldoening. De rechtsphilosophie moet dan aanwijzen welke deze idealen zijn op het gebied van den staat.
Maar daartoe is een gansch andere wijsbegeerte noodig dan
die van HOBBES. Waar is, dat de andere rechtsphilosophieën
in die dagen die vraag evenmin bevredigend beantwoordden.
De Katholieke dogmatiek laat de kerk de algemeen-menschelijke idealen aanwijzen, maar antwoordt niet op de vraag :
Waarom de kerk in deze gezag heeft ? De Protestantsche dogmatiek eischt van ieder geloovige, dat hij ze zelf opspore uit
de Heilige Schrift. Maar : „Ieder ketter heeft zijn letter", en
deze dogmatiek weet dus geen raad bij de groote verscheidenheid van opinies, die over de eischen van het recht bestaan.
De Doopsgezinden beroepen zich op een bijbeltekst tegen
het dragen der wapenen ; zal men hen daarom van den
dienstplicht vrijstellen ? Anderen hebben bezwaar tegen de
vaccine ; zal men die daarom niet invoeren ? enz. HUGO DE
GROOT eindelijk heeft den oorsprong van den staat gezocht
in 's menschen „gezellige natuur". Maar wat zal hij antwoorden aan iemand, die zegt : Ik verkies de ongezelligheid,
en houd mij daarom niet aan de staatswet ? Zoo iemand
kan gestraft worden, maar daarmede wordt hij niet overtuigd,
dat hij ongelijk heeft ; hij onderwerpt zich waarschijnlijk,
maar vi coactus, uit vrees, en er bestaat eigenlijk een vermomde strijd tusschen regeerders en geregeerden.
Ons resultaat is derhalve, dat de philosophie in HOBBES'
dagen geen antwoord geeft op de vraag naar den rechtsgrond van het staatsgezag. Zij wijst alleen door haar tegenstelling tusschen origo naturalis en origo ex instituto op de
mogelijkheid eener betere philosophie, die de mechanische
wereldbeschouwing verwerpt, de waarde van idealen erkent,
en in de verbindende kracht dier idealen den oorsprong van
recht en staat ziet.
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74. LOCKE.
Die betere philosophie is zeker niet te vinden bij de onmiddellijke opvolgers van HOBBES, maar wel is hun werk een
noodzakelijke voorbereiding om daartoe te komen. Wij hebben
gezien, dat HOBBES, hoewel zijn uitkomsten zuiver empiristisch zijn, geenszins de empiristische methode volgt, d.w.z.
niet nauwkeurig elk zijner uitkomsten aan de ervaring toetst
om te verwerpen wat niet daarmede strookt, maar evenals
de scholastieken en de Cartesianen redeneert uit naar zijn
meening onbetwijfelbare premissen. Dat hij tot andere uitkomsten komt dan gene ligt niet aan een andere methode
van onderzoek, maar uitsluitend daaraan, dat hij van andere
premissen uitgaat. Zoo is voor DESCARTES een hoofdzaak
de tegenstelling tusschen substantia externa en substantia
cogitans. Dit vindt HOBBES ongerijmd, daar hij al wat bestaat voor een lichaam of een beweging van lichamen houdt ;
cogitationes moeten dus lichaamsbewegingen zijn. Zoo stelt
hij eenvoudig telkens zijn afwijkend gevoelen tegenover dat
van DESCARTES.
Het is duidelijk, dat op deze wijze nooit overeenstemming
te bereiken is, en het is de groote verdienste van LOCKE dit
het eerst te hebben ingezien. Naar hij ons meedeelt in de
voorrede van zijn hoofdwerk was het de vruchteloosheid van
een philosophische discussie, waarbij hij tegenwoordig was
geweest, die hem tot de gedachte bracht, dat een onderzoek
naar den oorsprong, de zekerheid en de uitgebreidheid der
menschelijke kennis elk ander philosophisch onderzoek dient
vooraf te gaan. En al zijn er ernstige bezwaren tegen de
wijze, waarop hij dat onderzoek wil ten uitvoer brengen; al
heeft hij zelf zijn nieuw inzicht geenszins consequent toegepast, het stellen van het probleem blijft zijn werk.
Dit moet nu niet zoo opgevat worden, alsof hij daarmede
een gansch nieuw onderwerp ter sprake bracht. Natuurlijk
had ook vóór zijn tijd het door hem bedoelde onderzoek
niet geheel ontbroken ; van het begin der wijsbegeerte af
zijn er verschillende meeningen verdedigd over den aard der
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menschelijke kennis. Maar wel komt LOCKE de eer toe de
eerste te zijn geweest, die tot de ontdekking kwam, dat van
de uitkomsten van dit onderzoek het geheele philosophische
stelsel afhankelijk is.
JOHN LOCKE werd in 1632 te Wrington bij Bristol geboren. Zijn opleiding ontving hij te Oxford, waar hij in 1658
tot Art. Lib. Mag. promoveerde. Evenmin als DESCARTES
voelde hij zich door het scholastische onderwijs bevredigd,
en wij zien hem dan ook na zijn promotie bezig de natuuren geneeskundige onddrzoekingen voort te zetten, die hij reeds
te Oxford samen met BOYLE, den bekenden physicus, begonnen had. In 1665 treedt hij in staatsdienst als gezantschapssecretaris bij het Brandenburgsche hof. Afwisselend tot
hooge betrekkingen geroepen, en dan weer met zijn beschermer, den graaf van SHAFTESBURY, tot ballingschap genoopt,
wordt hij na de troonsbestijging van Willem III diens invloedrijke raadsman. In 't laatst van zijn leven genoot hij, daar zijn
ambt van „commissioner for trade and plantages" slechts enkele
weken per jaar zijn tegenwoordigheid te Londen eischte, de
gastvrijheid van zijn vriend Sir FRANCIS MASHAM te Oates
in Essex, bij wien hij 28 Oct. 1704 overleed.
Vele van LOCKE 'S geschriften staan in verband met die
staatkundige loopbaan, zoo zijn verhandelingen On government, en zijn drie brochures over het muntwezen. Maar evenmin als zijn geschriften over paedagogische en theologische
vraagstukken zullen wij ze hier bespreken. Voor ons komt
slechts in aanmerking zijn beroemde Essay concerning human
understanding, die, in 1670 ontworpen, gedurende LOCKE'S
ballingschap te Amsterdam in 1. 683 voltooid werd, maar eerst
in 1690 verscheen, nadat reeds in 1688 een Fransch uittreksel
door LECLERC was gepubliceerd.
Welk vraagstuk hij in dit werk stelt, hebben wij boven
reeds gezien. De methode, die hij bij de oplossing wil volgen,
is door hem in een brief aan den Bishop of Worcester beschreven als : „Looking in his own understanding and seeing
how it wrought". Op die wijze hoopt hij de wording te bespieden van wat hij „ideas" noemt, en waaronder hij verstaat :
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phantasiebceld, begrip, denkbeeld, kortom alles, waarmede
de geest zich al denkend kan bezig houden.
Nu is het echter duidelijk, dat deze methode allerminst
geschikt is om ons met den oorsprong onzer denkbeelden
bekend te maken. De mensch moet nu eenmaal zekeren leeftijd hebben, voordat hij kan „look in his own onderstanding". Als hij zoo ver is, vindt hij zijn „understanding" reeds
ruim voorzien van massa's „ideas", die op zekere manier
tijdens zijn zuigelings- en kinderleeftijd ontstaan zijn. De
wijze, waarop zij ontstaan zijn, zou alleen waargenomen kunnen worden door een zuigeling, die als een philosooph geboren
werd, en wat deze tot dusver nog nooit waargenomen zuigeling zou waarnemen, zou niet de wording zijn van menscizelijke
denkbeelden, maar de wording der denkbeelden van een geheel
andere zoölogische species.
Hoe is het mogelijk -- kan men vragen -- dat LOCKE
dit bezwaar niet gevoeld heeft ? Het antwoord is : omdat hij
bij zich zelf twee „ideas" constateert, die hij zonder eenig
onderzoek als waarheden accepteert, en die hem in staat
stellen te construeeren, hoe de wording der denkbeelden bij
een kind moet plaats vinden. De eerste dier denkbeelden is
de meening, dat enkelvoudige ideas (simplei deal) in tijdsorde
voorafgaan aan samengestelde (complex ideas) ; de tweede
deze, dat de geest bij de vorming van „simple ideas" zuiver
lijdelijk is, en dat zijn activiteit alleen bestaat in het combineeren van de lijdelijk verkregen enkelvoudige denkbeelden.
Inderdaad zijn die twee stellingen eenvoudig hypothesen,
geen gegevens der waarneming. LOCKE had moeten zeggen :
Laat ik zien, hoever ik kan komen in de verklaring der
denkbeelden, die ik als volwassen persoon in mij zelf vindt,
als ik aanneem, dat zij op die wijze ontstaan zijn. Maar die
stellingen worden niet als hypothesen behandeld, doch als
evidente waarheden, wier logische gevolgen voor onbetwistbaar doorgaan.
Zij dienen LOCKE nu in liet eerste der vier Boeken, waaruit zijn werk bestaat, tot de bestrijding van wat hij noemt
„de leer der aangeboren begrippen". Een verkeerd spraak-
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gebruik, dat zijn oorsprong vindt in CICERO, had velen van
LOCKE 's tijdgenooten er toe gebracht de „noodwendige waarheden" van ARISTOTELES „aangeboren begrippen" te noemen.
Zoo heette bijv. het principium contradictionis een „aangeboren begrip". Ook moreele beginselen, bijv. dat men verplicht is aangegane verbintenissen na te komen, werden door
sommigen als „aangeboren begrippen" beschouwd. Nu kunnen
natuurlijk volgens LOCKE ' s uitgangspunt stellingen nooit aangeboren zijn, omdat zij samengesteld zijn uit een subject
en een praedicaat. Daarenboven kost het hein geen moeite
aan te toonen, dat pasgeboren kinderen en wilden nooit eenig
bewijs geven van eenig besef van die „aangeboren begrippen". En zoo komt LOCKE dan tot de conclusie : Geen der
stellingen, die men als „aangeboren begrippen" beschouwt,
drukt een aangeboren inzicht uit, het zijn alle verworven inzichten, na de geboorte, soms lang na de geboorte gevormd.
Bij deze discussie wordt alleen een minder goed spraakgebruik bestreden, maar de vraag, waar het eigenlijk om te
doen is, in 't geheel niet behandeld. Er bestaan -- dit bedoelen de voorstanders der aangeboren begrippen -- zekere
stellingen, wier waarheid en wier algemeenheid ieder dadelijk
erkent, zoodra hij ontwikkeld genoeg is om hun zin te begrijpen. Zoo bijv. de logische en de wiskundige axioma's.
Zij bedoelen niet, dat reeds de pasgeboren zuigeling die
stellingen zou formuleeren, en daarom is de naam „aangeboren begrip" zeer ongelukkig gekozen.
Wat nu de voorstanders der aangeboren begrippen bedoelen,
wordt door LOCKE volkomen als waar erkend. De waarheid
dier stellingen is „evident", zegt hij ; maar daarom mag men
niet zeggen, dat zij aangeboren zijn. Zij waren ons niet bekend ;
wij waren ons daarvan niet bewust, voordat wij ze hoorden
en toestemden, of wel ze door eigen nadenken formuleerden.
En datgene, waarvan wij ons niet bewust zijn, dat is ons óf
niet bekend Of wel het is „lodged in our memory". Wij
weten honderden dingen, waaraan wij op 't oogenblik niet
denken, maar die wij ons kunnen herinneren. Maar niemand
bedoelt, dat het aangeboren begrip : „Geen ding bestaat en
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bestaat tevens niet" in de herinnering van den zuigeling
sluimert. Wordt er nu erkend, dat die zuigeling zich van dit
logisch beginsel niet bewust is, en tevens dat de zuigeling zich
dit beginsel niet herinneren kan, dan is het ook niet in zijn geest.
LoCKE's bestrijding der aangeboren begrippen heeft veel
succes gehad. Zij werd een hoofdbestanddeel in het arsenaal
van lichtere en zwaardere wapenen, waarmede de achttiendeeeuwsche philosophen onder de leiding van VOLTAIRE het
Cartesianisme ten val brachten. DESCARTES behoorde onder
degenen, die het verkeerde spraakgebruik gevolgd en van
aangeboren begrippen gesproken hadden. Naast veel betere
argumenten werd ook scherts en spot over de philosophische
wijsheid van zuigelingen als een middel ter bestrijding van
DESCARTES gebruikt. Zeer onbillijk, want men bemerkt zeer
duidelijk, dat hij de uitdrukking „aangeboren begrip" allerminst in den letterlijken zin opneemt. (Verg. pag. 370).
De geleerde, die bij dit onderwerp met succes den woordenstrijd van den strijd over de zaken heeft onderscheiden, is
LEIBNITZ geweest. In zijn Nouveaux essais sur l'entendenzent
humaizn (in 1703 geschreven, eerst in 1765 uit LEIBNITZ ' nagelaten papieren gepubliceerd), waarin hij LOCKE ' s werk op
den voet volgt, vraagt hij : Is het waar wat LOCKE zegt :
Wat den geest niet bewust is, dat kent of bezit hij op
geenerlei wijze ? En daar wij geen reden hebben aan te
nemen, dat de pasgeborene zich van zekere begrippen of
stellingen bewust is, zijn er geen aangeboren begrippen ?
Dat hangt af, antwoordt LEIBNITZ, van wat men onder
het woord bewust zijn verstaat. Er is een zeker spraakgebruik, waarbij men het woord bewust gebruikt als synoniem met „psychisch". Ook thans nog is het niet zoo heel
ongewoon de psychologie te zien definieeren als de wetenschap, die over de bewustNijns-toestanden handelt. Volgt men
die definitie, dan is een onbewuste psychische toestand even
onmogelijk als een vierkante cirkel. Het zou zijn een nietpsychische psychische toestand. Maar dat spraakgebruik is niet
het eenige en ook niet het beste. Dat jonge mensch — zeggen
wij --- is verliefd, maar het is een onbewuste verliefdheid ;
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hij is zich van dien toestand niet bewust. Die man is inderdaad zoo bang als een wezel, maar hij houdt zich zelf voor
zeer moedig ; hij is zich van zijn vreesachtigheid niet bewust.
In dezen zin beteckent het bewust worden van een psychischen
toestand, dat zijn bestaan wordt opgemerkt door de psyche,
waarin hij voorkomt. Een onbewuste psychische toestand is
dan niet liet voorwerp van een tegenstrijdig begrip. Om in
dezen zin bewust te worden moet elke psychische toestand
eerst bestaan en dus in onbewusten toestand bestaan.
Wij spraken hierover reeds in het Eerste Boek en merkten
tevens op, dat LEIBNITZ dit verschil tusschen den tweeërlei
zin, waarin het woord bewust gebruikt wordt, terminologisch
heeft trachten vast te leggen door de woorden perceptie en apperceptie. Psychische toestanden, wier bestaan niet opgemerkt
wordt, heeten bij hem percepties. De bijen hebben bijv. waarschijnlijk perceptie van kleur; want een bij, die thuis hoort
in een korf met een rood deurtje, zal die deur ingaan en de
groene voorbijgaan. Zelfs de lagere dieren hebben vermoedelijk percepties, althans van lust en onlust, genot en pijn.
Maar er is geen enkel feit, dat ons doet vermoeden, dat
dieren zouden appercipieeren, dat zij niet alleen pijn zouden gevoelen of een zoeten smaak proeven, maar ook zouden constateeren. „Nu verkeer ik in den toestand van pijn te voelen, of
zoet te proeven". Bij den mensch daarentegen vertoont zich op
zekeren leeftijd het verschijnsel der apperceptie. Hij heeft
nu niet alleen pijn, maar hij constateert ook dat hij pijn
heeft. Hij heeft niet alleen kleurgewaarwordingen van rood
en groen, smaakgewaarwordingen van zoet en bitter, maar
hij let er op, dat hij die heeft, en maakt ze tot een voorwerp van nadenken. Hij begint : „to look in his own understanding". Hij constateert bijv., dat rood en groen nader
verwant zijn dan rood en zoet. Hij kan, als hij aanleg heeft
voor psychologisch onderzoek, zijn aandacht geheel aftrekken
van de stoffelijke wereld, en haar vestigen op den stroom zijner
zielstoestanden. Zoo vonden reeds PLATO en ARISTOTELES de
zoogenaamde wetten der ideeënassociatie ; zoo kan men zich
rekenschap geven van de eigenaardigheden van het tijdsver-

430 —
loop, het onophoudelijk verdwijnen van wat wij het tegenwoordig oogenblik noemen, en de zonderlinge overgang,
waardoor iets, dat zoo even nog in de toekomst lag en nog
niet was, overgaat in iets, dat voor goed geweest is en nooit
weer terug komt, enz. enz.
En deze tegenstelling nu — de perceptie, het beleven en
voelen van een zielstoestand en de apperceptie, het constateeren dat men dien toestand voelt, toepassend op de
quaestie, die LOCKE behandelt, zegt LEIBNITZ : De verdedigers der „aangeboren inzichten" gebruikten niet het beste
spraakgebruik, maar hadden in den grond der zaak gelijk
tegenover LOCKE. Dat kinderen en wilden de logische
axioma's niet beseffen, niet kennen, is in zekeren zin waar ;
zij appercipieeren ze niet. Maar in een anderen zin is het waar,
dat zij ze wel beseffen ; want zij voelen hun geldigheid, en
richten er hun gedrag naar ; zij percipieeren ze. Wat de
voorstanders der aangeboren begrippen bedoelden, is eigenlijk, dat de psyche een wezen is met organen en functies
evenals het lichaam, en dat zekere organen en functies met
de psyche van den beginne aanwezig moeten zijn, evenals bij
het lichaam. Zooals iemand oud kan worden en op normale
wijze ademhalen, zonder iets van zijn longen of borstkas te
weten, jazelfs zonder te weten, dat hij longen heeft, zoo kan
men ook waarnemen en redeneeren en voelen en begeeren,
zonder iets te weten van de functies, die de psyche daarbij
oefent. LEIBNITZ formuleert LOCKE ' S theorie met de oude
spreuk (die LOCKE zelf trouwens niet gebruikt) : Nil est in
intellectu quod non prius fuerit in sensu, en zegt dan : „Ik
ben het daarmede geheel eens, als LOCKE er deze clausule
wil bijvoegen : nisi ipse intellectus". D.w.z. uit de gewaarwordingen, de bestanddeelen van den gevoelden levensstroom,
wordt eerst een wereld van gedachten, denkbeelden, die ons
kennis en wetenschap geven, doordien het verstand zekere
bewerkingen met die gewaarwordingen verricht, waarvan de
psyche aanvankelijk niets bemerkt, en over wier eigenlijken
aard slechts een moeilijk onderzoek en een veelomvattend
nadenken zekere theorieën kan geven.
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der aangeboren begrippen komt duidelijk aan den dag, als
wij LOCKE ' s eigen theorie over 't ontstaan onzer denkbeelden
in Boek II van zijn Essay nagaan. „Simple ideas" ontstaan
langs twee wegen : „Sensation", waarneming van hoedanigheden
der dingen buiten ons ; „reflection", waarneming van de verschijnselen in onze ziel. En bij het ontstaan dier simple
ideas zal de ziel zuiver passief zijn. Zoo de tekst van LoCKE's
boek : „merely passive", in de korte inhoudsopgaaf staat „for
the most part passive". Juist omdat de ziel hierbij passief is,
kan zij geen nieuwe simple ideas maken ; de blindgeborene
bijv. heeft niet het minste besef van kleuren. Maar wel kan
de ziel de eens verkregen simple ideas reproduceeren (d.w.z.
zich iets herinneren). En zij kan die gereproduceerde simple
ideas anders combineeren dan zij gecombineerd waren. Zoo
uit zich de scheppende phantasie in het ontwerpen van kunstwerken van allerlei aard, van het kinderlijk sprookje af, waarin
wij een kat gelaarsd en sprekend zien optreden, tot de meest
treffende tragedie toe, in muzikale composities, schilderstukken
en beelhouwwerken, eindelijk in wetenschappelij ke hypothesen,
waarin bijv. een MOMMSEN zich een uitgewerkt beeld ontwerpt van den toestand van Rome in den koningstijd.
In deze beschouwingen uit den aanhef van Boek II schuilt
nu een door LOCKE niet opgemerkte dubbelzinnigheid. Hij
heeft nl. geen besef van de thans algemeen erkende onderscheiding van gewaarwording en waarneming. Zijn „sensation"
staat voor beide. Als zekere deelen van mijn netvlies op
bepaalde wijze geprikkeld worden, ontstaat in mij de gewaarwording van rood, een zielstoestand, evengoed als het
gevoel van benauwdheid in een overvuld lokaal, of het gevoel van vreugde bij 't ontvangen van een goede tijding.
Maar daarenboven ontstaat bij die prikkeling van het netvlies in den regel een andere zielstoestand, nl. de voorstelling, dat dit roode, dat den inhoud mijner kleurgewaarwording uitmaakt, een hoedanigheid is van een ding buiten mij,
bijv. van een klaproos, die ik links van mij op ongeveer
een meter afstand zie. Die tweede zielstoestand is een waar-
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neming, en behoort tot de rubriek der denkbeelden, d.w.z.
zielstoestanden, wier inhoud aan iets anders dan hen zelf
wordt toegeschreven, nl. aan hun voorwerp.
Die tweede zielstoestand onderstelt wat LOCKE activiteit
van den geest noemt ; hij sluit in zich het bezit van vele
overtuigingen, het vellen van vele oordeelen, het nemen van
vele beslissingen. Om de roode kleur aan de klaproos te zien,
moet het kind zeker begrip hebben van dingen, van eigenschappen, van de betrekking tusschen beide. Want uit deze
en dergelijke waarnemingen : die van een gele boterbloem,
van witte suiker, enz. haalt het later door analyse die begrippen van substantie, van qualiteit, van beider relatie. Ook
moet het, als het die kleur als „rood" herkent en benoemt,
zeker besef van overeenstemming hebben tusschen de thans
waargenomen en vroeger waargenomen kleuren. Want dat
die klaproos rood schijnt, beteekent niets anders dan dat
zij er juist zoo uit ziet als de bal of het rokje, met wier
werking op den gezichtszin het kind aanvankelijk den klank
„rood" heeft leeren verbinden.
Nu is de theorie van LOCKE, dat algemeene begrippen
zooals die van ding of van substantie, van hoedanigheid, van
betrekking, van gelijkheid, en vele andere, later ontstaan
dan de „simple ideas", nl. door een vergelijkende beschouwing
van vele samengestelde denkbeelden, bijv. van een klaproos,
een boterbloem, een stuk suiker enz. En die theorie is zeker
juist, als er gesproken wordt van de apperceptie dier algemeene begrippen, het constateeren, dat men zulke begrippen
heeft, het bemerken, dat men de beteekenis dier technische
termen verstaat. Maar wanneer LOCKE stilzwijgend aanneemt,
dat de gewaarwording (d.w.z. een zeker gevoel in ons zonder
betrekking op een ding buiten ons) wel van zelf zal overgaan in een waarneming (d.w.z. een zielstoestand, waarvan de
inhoud aan iets anders wordt toegekend), dan onderstelt hij,
zonder zulks te bemerken, zekere activiteit van den geest,
waardoor deze die gewaarwordingen opvat als representanten
van hoedanigheden in dingen, tot elkander in zekere betrekking
staande. D.w.z. dan erkent hij stilzwijgend, dat de geest
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van den zuigeling, die waarneemt, reeds dingen, hoedanigheden, betrekkingen percipieert, ofschoon hij zich daarvan
zeker geen rekenschap geeft.
De classificatie der simple ideas, waartoe LOCKE in Hoofdstuk 3 en vlg. van Boek II overgaat, kan dienen om de
gegrondheid van deze bezwaren te doen inzien. De simple
ideas worden verdeeld in vier rubrieken :
I°. Simple ideas, gegeven door één zintuig. Bijv. waarneming van een bepaalde roode kleur, van rozengeur, enz. ;
2°. Simple ideas, gegeven door meer zintuigen dan één,
bijv. grootte, vorm, rust, beweging, gegeven door het oog
en den tastzin. Het is duidelijk, dat dit eigenlijk geen simple
ideas zijn. De blinde krijgt van vorm en grootte van een
voorwerp, een cubus bijv., alleen een voorstelling door de
combinatie van vele indrukken, die het voorwerp bij het
betasten geeft, en het onderzoek van blindgeborenen heeft
geleerd, dat het oog alleen door een lange opvoeding vorm
en grootte leert zien. Dat een voorwerp zich beweegt, is
alleen te constateeren door combinatie van minstens twee
indrukken, waardoor men 't op verschillende tijden in verschillende richting of op verschillenden afstand ziet of voelt ;
3°. Simple ideas, door reflection ontstaande, bijv. ons besef
van ons waarnemen, ons denken, ons willen. Hierbij is blijkbaar activiteit van den geest in het spel. Om een idee van
zijn eigen denken of willen te krijgen, moet de geest gedacht
of gewild hebben. Al zou hij passief zijn bij 't ontvangen
van den indruk, dien zijn denken en willen maakt, dat denken
en willen zelf is een soort van activiteit, de eenige activiteit
die wij direct kennen ;
4°. Simple ideas, bij elke sensatie en elke reflectie
ontstaande, waaronder LOCKE optelt : lust en onlust, bestaan, éénheid, kracht of vermogen (power), voorafgaan en
volgen.
Vooral bij de vierde rubriek komt het ontoereikende van
LOCKE ' s analyse uit. De „sensation", die ons de kleurgewaarwording van rood geeft, blijkt ons hier volgens LOCKE
een alles behalve enkelvoudige „idea" te geven, want zij geeft
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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van onlust, als wij haar niet gaarne zien ; zij geeft ons een
besef van bestaan, het roode voorwerp wordt immers geacht
te bestaan ; van éénheid, want het gaat door voor één voorwerp ; van vermogen, want wij meenen, dat die klaproos in
ons de gewaarwording wekt. Hier blijkt nu de onmisbaarheid der onderscheiding van waarneming en gewaarwording
zeer duidelijk. Als wij onze waarneming van het roode voorwerp analyseeren, dan vinden wij daarin zeker als bestanddeelen éénheid, werkelijk bestaan, vermogen of kracht, betrekkingen, benevens een gevoel van lust of onlust, dat op
die waarneming volgt. D.w.z. de waarneming is geen „simple
idea", maar een „complex idea", ja, „a very complex idea". Hoe
is het nu met de gewaarwording van rood, die onzen geest
aanleiding geeft de waarneming van de klaproos te vormen ?
Is zij een simple idea ? Het antwoord moet zijn : Dat weten
wij niet. Want die gewaarwording wordt als gewaarwording
wel beleefd, maar niet gekend. Wij kennen haar eerst, als
wij haar appercipieeren, d.w.z. als wij opmerken : Wij hadden
daar zoo even een gewaarwording van rood. En die geappercipieerde gewaarwording is weer een samengesteld zielsproduct. Zij geldt als één gewaarwording, als een werkelijk
bestaande gewaarwording, als een gewaarwording, die nader
verwant is met kleurgewaarwording dan met smaakgewaarwording enz.
Onze slotsom is dus : LOCKE ' s theorie is zeker onhoudbaar. Bedoelt hij met sensation wat wij thans gewaarwording noemen, en met die gewaarwording iets werkelijk enkelvoudigs, waarin de analyse geen bestanddeelen kan opsporen,
dan spreekt hij over iets, dat wij misschien wel beleven,
maar zeker niet kennen. Om ons van een kleurgewaarwording bewust te worden, moeten wij onze aandacht vestigen
op wat er in onzen geest plaats vindt, als wij kleuren zien;
de perceptie moet in een apperceptie overgaan. En de door
ons geappercipieerde kleurgewaarwording is niet enkelvoudig,
maar vertoont als bestanddeelen roodheid, éénheid, werkelijk bestaan, overeenkomst met dit, verschil met dat, enz.
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Bedoelt hij met sensation waarneming van dingen buiten ons,
dan zijn die sensations zeker samengestelde zielstoestanden.
De „simple idea" van LOCKE is dus een x, een onbekende, en zijn verklaring van het ontstaan onzer denkbeelden
maakt de zaak niet duidelijker, maar kan alleen dienen als
een afschrikwekkend voorbeeld. Toch wordt in de meeste
hedendaagsche boeken over physiologische psychólogie het
ontstaan der denkbeelden in Lockeaanschen geest geschetst
als een zuiver mechanische combinatie van sensaties en gereproduceerde sensaties, ofschoon de schrijvers van die boeken
wel degelijk een verschil maken tusschen gewaarwording en
waarneming. Maar het maken van een verschil helpt niet
veel, wanneer men dat verschil niet bij de behandeling der
bijzonderheden in het oog houdt en toepast. Bij elke leer
van het kenvermogen in den trant van LOCKE en zijn vele
navolgers blijven zekere zaken volkomen duister, die ik
achtereenvolgens wensch op te tellen.
I°. Hoe komen de waarnemingen aan hun representatief
karakter, aan hun betrekking op een voorwerp ? De physiologische psychologie zet wel uiteen hoe de gewaarwording,
door de prikkeling bijv. van den gezichtszin gewekt, door
ideeënassociatie andere gewaarwordingen reproduceert, zoodat
wij met de kleur van de klaproos ook de dunheid van haar
bloemblaadjes, de gemakkelijkheid, waarmede zij afvallen, en
andere bijzonderheden van die bloem ons voor den geest
halen. Maar hoe die gewaarwording van kleur, die als gewaarwording eenvoudig een toestand in ons is, de beteekenis
krijgt van heel iets anders voor te stellen, dat zegt de physiologische psychologie niet. Wij komen op dit punt bij de
bespreking van KANT's leer, waarvoor het van fundamenteele
beteekenis is, nog uitvoerig terug.
2°. Uitgebreidheid en vorm doen zich aan ons voor als
hoedanigheden van lichamen, niet van zielstoestanden. Een
gevoel van pijn of van vreugde, de overtuiging dat 2 X 2 = 4
is, hebben noch uitgebreidheid noch vorm. Wel worden
zekere soorten van gevoel gelocaliseerd, bijv. hoofdpijn in
het hoofd ; maar in zulke gevallen is het de onderstelde
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lichamelijke oorzaak van het gevoel, die ondersteld wordt
ruimte in te nemen, niet het gevoel zelf. Kiespijn kan meer
of minder hevig zijn, maar niet 2 of 4 cM3 beslaan. Nu
wordt de inhoud van zekere gewaarwording, bijv. van kleur,
als uitgebreid waargenomen. Vanwaar dat komt, tracht de
physiologische psychologie te verklaren door een gewaarwording van uitgebreidheid op te sporen. Eerst meende zij
die te vinden in den gezichtszin ; later in den tastzin ; thans
zoekt zij die gewoonlijk in het spiergevoel, waardoor wij
zekere indrukken krijgen van den staat waarin zich bepaalde
spieren bevinden, gespannen of ontspannen, verkort of verlengd. Maar waarschijnlijk zal men zich ten slotte moeten
neerleggen bij de conclusie, dat ook de ruimtelijkheid, die
de inhoud der waarneming van stoffelijke dingen heeft, niet
in de gewaarwording gegeven is.
3°. Wat wij waarnemen heeft naar onze opvatting een
geheel andere bestaanswijze dan de opvolgende toestanden
van ons psychisch bestaan, waartoe onze gewaarwordingen
behooren. De spreuk van HERACLITUS : rávzcC 9a, drukt den
aard van dat psychisch bestaan met juistheid uit. Het is
van oudsher vergeleken met een steeds vloeienden stroom,
waarin niets een oogenblik blijft rusten dan alleen het Ik,
waarmede wij dien stroom in verband brengen, maar dat
zelf zeker niet waargenomen wordt, dat niet tot dien stroom
behoort, en er alleen maar bij gedacht wordt.
De roos, die wij waarnemen, heeft zeker geen lang leven.
„Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses
L'espace d'un matin.
Maar de roos is toch een lang-bestaan-blijvend ding vergeleken met de gewaarwording van rozengeur. Zelfs als de
uitwendige oorzaken voor het ontstaan dier gewaarwording
blijven, blijft zij zelve niet onveranderd. Want onze gevoeligheid voor rozengeur verandert oogenblikkelijk, als wij door
den reuk van rozen geprikkeld worden. Maar wat wij buiten
ons waarnemen, zijn dingen, die een zekeren duur hebben,
en tusschen welke wij zekere betrekkingen constateeren, die
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gedacht worden als de Ideeën van PLATO, nooit ontstaande,
nooit veranderd, nooit vergaande. Bijv. : de oranje kleur
ligt tusschen geel en rood ; de noot g tusschen f en a ; en
die betrekkingen blijven, al zouden wij nooit weer kleuren
of tonen waarnemen.
De gewaarwording, als gewaarwording, vertoont dit blijvend
karakter niet. Zij krijgt er iets van, als zij geappercipieerd
wordt. De gewaarwording van rood, zeggen wij, heeft meer
van die van blauw dan van die van rozengeur. Maar bij zulke
beschouwingen hebben wij de gewaarwording niet meer in
haar natuurstaat ; zij is het voorwerp geworden van een voorstelling, d.w.z. een herinnering, en als zoodanig opgenomen
in de wereld der voorwerpen, al is 't ook niet die der uitgebreide en ondoordringbare voorwerpen.
Eindelijk 4°. Wat wij waarnemen, wordt geacht niet
alleen voor ons te bestaan, maar voor velen; de gewaarwording beleven w ij alleen. Wij alleen hebben de gewaarwording van rood, die de klaproos ons geeft ; anderen mogen
een soortgelijke hebben, maar toch niet onze gewaarwording.
Maar de klaproos, het voorwerp der waarneming, is er niet
voor ons alleen, maar voor alle wezens met soortgelijke zintuigen en soortgelijken geest, die in de vereischte omstandigheden verkeeren. Juist daardoor is die klaproos een voorwerp van waarneming. Was zij er voor ons alleen, dan zou
zij de inhoud eener illusie zijn.
Van deze vier eigenaardigheden der waarneming geeft nu
het empirisme volstrekt geen rekenschap, noch bij LOCKE,
noch bij zijn meer consequente volgelingen.
Maar keeren wij na deze uitweiding tot LOCKE terug. Aan
de simple ideas in ons, van sensatie of reflexie afkomstig,
correspondeeren nu buiten ons primaire en secundaire hoedanigheden ; de ruimtelijke eigenschappen, d.w.z. ondoordringbaarheid, uitgebreidheid, figuur, beweging, rust zijn de primaire ; alle andere de secundaire. LOCKE houdt de denkbeelden der eerste groep, door waarneming verkregen, voor
trouwe representanten der werkelijkheid ; de tweede voor

— 43 8 --

toestanden in ons, zonder overeenkomstige hoedanigheden in
de dingen.
Deze meening is ontleend aan DESCARTES (Verg. p. 374)
die daarin op zijn standpunt gelijk had, want de zoogenaamde
primaire eigenschappen zijn de onderwerpen der mathesis,
d.w.z. der cognitio clara et distincta, die volgens DESCARTES
niet bedriegen kan. Er moeten dus zulke hoedanigheden in de
dingen zijn, als wij ons in de waarneming voorstellen, terwijl
dit voor de secundaire niet het geval behoeft te zijn. Maar
LOCKE beroept zich bij zijn bestrijding van het objectief
bestaan der secundaire eigenschappen alleen op hun veranderlijkheid onder veranderde omstandigheden ; op het feit,
dat de kleur van een voorwerp niet alleen van dat voorwerp,
maar ook van de omstandigheden (verlichting) en den waarnemer (kleurenblindheid ; leverziekte, die alles geel doet zien)
afhangen kan, of hierop, dat door de temperatuur van de
hand, waarmede wij het aanraken, mede bepaald wordt of
een lichaam warm of koud schijnt. Maar dit argument geldt
evenzeer voor de ruimtelijke eigenschappen. Een bewegende
schijf wordt als een cirkel gezien of wel als een lijn, al naar
mate wij haar beschouwen. De grootte der voorwerpen is
geheel afhankelijk van den afstand tot den waarnemer. Deze
inconsequentie, hoewel door HOBBES gevoeld, (verg. pag. 412)
is eerst door BERKELEY en HUME uit het empirisme verwijderd.
Uit de simple ideas worden nu door activiteit van den
geest, de eenige, die LOCKE hem toekent, „complex ideas"
opgebouwd. Er zijn volgens LOCKE vier functies van den
geest, waardoor complex ideas kunnen ontstaan :
I°. Perception, het opmerken, het voorstellen, het waarnemen. Dit wordt ,door LOCKE niet duidelijk van „sensation"
onderscheiden. Om den lezer te doen weten wat perception
is, noodigt hij hem uit zich rekenschap te geven van wat
hij doet, als hij ziet, hoort, voelt, enz., dat wil zeggen sensaties heeft. LOCKE heeft er wel een flauw vermoeden van,
dat de waarneming eigenlijk een samengestelde zielstoestand
is, maar gaat daarop niet door.
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2°. Retention, het bewaren der denkbeelden, hetzij in duidelijken toestand (contemplatie), hetzij in latenten (herinnering).
3°. Discerning, het onderscheiden, opmerken van overeenkomst en verschil.
4°. Naming, het verstaan der gebruikelijke zinnelijk waarneembare teekens voor de dingen, en ten gevolge daarvan
het vormen van algemeene begrippen, die LOCKE abstracta
noemt.
De complex ideas, door deze functiën ontstaande, worden
verdeeld in drie rubrieken : denkbeelden van modi, van substanties, van relaties.
Het denkbeeld van een modus is een zoodanig, welks
object niet op zich zelf bestaan kan : driehoekig, dankbaar,
twaalf, correspondeerende dus met abstracta volgens de gewone terminologie.
Het denkbeeld van een substantie is een denkbeeld, welks
object wel op zich zelf bestaan kan, „lood" bijv. of
„mensch".
Het denkbeeld van een relatie eindelijk is het denkbeeld,
dat ontstaat bij vergelijking van denkbeelden : grooter, achter,
vader, zoon.
De verdeeling in substanties en modi beantwoordt aan de
Aristotelische in substantia en accidentia. Men zou licht
de relaties onder de modi brengen ; later blijkt echter, dat
volgens LOCKE de relaties niet in de dingen bestaan, maar
alleen in onzen geest, wat voor de modi niet geldt.
In de hierop volgende hoofdstukken van zijn werk bespreekt LOCKE uitvoerig de verschillende „ideas" en hun
wijze van ontstaan. Zoo vernemen wij, dat het denkbeeld
van ruimte ontstaat door sensatie, dat van tijd door reflexie
op het verloop onzer zielstoestanden. Ik zal daarbij niet stilstaan ; slechts op twee punten wil ik wijzen, omdat aan
LOCKE ' s beschouwingen daaromtrent BERKELEY en HUME
de hunne hebben aangeknoopt.
Volgens LOCKE is het denkbeeld van vermogen of kracht
het noodzakelijk gevolg van de waarneming eener verandering in B, die op de nadering van A volgt, en waardoor
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gedacht wordt in B een vatbaarheid tot lijden, in A tot
werken. Tevens zal daarbij de overtuiging ontstaan, dat die
nadering van A oorzaak is, de verandering in B gevolg.
Zoo zal het zien van de nadering van een vlam tot buskruit
en van de daarop volgende ontploffing het denkbeeld wekken,
dat de vlam werkt op het buskruit, en dat de nadering der
vlam oorzaak is van de ontploffing, d. w. z. dat dit buskruit
altijd ontvlammen zal, wanneer die vlam er bij gebracht
wordt. Nu schijnt LOCKE te meenen, dat wij die vermogens
en die betrekkingen waarnemen. Zeker worden zij er door ons
bij gedacht; maar hoe wij daartoe komen is een vraag, die
LOCKE niet bespreekt, omdat hij onderstelt, dat vermogen
en causaliteit in de waarneming gegeven zijn.
Niet meer bevredigend is wat hij over ons begrip van
substantie zegt. De substantie is -- zoo vernemen wij —
een groep van simple ideas met de gedachte van een onbekend iets, een „unknown something", als substraat. Dat
iets is geheel onbekend. Wat wij van een lichaam, bijv.
kwikzilver, weten, zijn actieve en passieve vermogens : am algameeren met goud en zilver, ontbreken der adhaesie met
glas, vastmoorden bij lage, verdampen bij hooge temperatuur,
enz. Dit alles stelt zekere betrekkingen voor van het kwikzilver tot andere dingen (goud, zilver, glas, warmte, koude),
maar niet het kwikzilver zelf. Dit is — hierbij hinkt LOCKE
op twee gedachten —, of een ongekende en onkenbare substantie, Of wel een constellatie van atomen met bepaalde
orde van samenvoeging en bewegingstoestand, niet uit den
aard der zaak onkenbaar, maar ons geheel onbekend.
Hierbij vervalt hij in twee moeilijkheden. Van waar dit
denkbeeld van een substraat, dat, zooals LOCKE zelf erkent,
noch door sensatie noch door reflexie ontstaat, en toch bestaat ?
En hoe kan het ding zelf onbekend zijn, als de primaire hoedanigheden juist zóá aan het ding zelf zijn als wij ze waarnemen
(pag. 438) ? Maar ook deze bezwaren ziet LOCKE over het hoofd.
Nadat hij nu aldus over het ontstaan der denkbeelden
in hun verschillende vormen gehandeld heeft, doet hij in het
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Vierde Boek 1) van zijn werk een onderzoek volgen naar de
waarde der denkbeelden. Het denkbeeld van een spook
is onwaar, dat van den invloed der sterren op 's menschen
lotgevallen eveneens, maar dat 2 X 2 = 4 is, en liefde de
strekking heeft wederliefde te wekken, is wel waar. Het is
daarom niet voldoende en niet het voornaamste te weten, hoe
denkbeelden ontstaan ; men dient te weten wat ze waard zijn.
Nu zou men hierover een empiristische leer verwachten
na 't geen LOCKE in zijn Eerste en Tweede Boek over het
ontstaan der denkbeelden geleerd heeft. Wat hij echter inderdaad geeft, blijkt volstrekt niet een empiristische, veel minder
nog een zuiver sensualistische 2) leer te zijn. Het is integendeel
in groote trekken de Aristotelische kenleer. LOCKE merkt die
overeenstemming niet op, omdat hij ARISTOTELES niet kent,
maar alleen in zijn jeugd met onwil en tegenzin zekere scholastieke leerboeken heeft leeren kennen, die de hoofdzaken niet
op den voorgrond stellen, maar zich verliezen in vele onbelangrijke bijzonderheden. Maar de overeenstemming blijkt
duidelijk bij de vermelding van LOCKE ' s hoofdstellingen over
dit punt. Hij leert, dat er drie soorten van kennis zijn :
0. De beste, want de zekerste, is de intuïtieve, het onmiddellijk opmerken der betrekking tusschen twee denkbeelden : geel is niet groen, twee maal twee is vier. Wat de
mensch zoo inziet zijn eeuwige waarheden, omdat men zeker
kan zijn, dat ieder redelijk wezen er altijd ook zoo over
denken moet.
i) Het Derde (On words) bevat tal van beschouwingen, waardoor gewezen
wordt op de meest voorkomende bronnen van misverstand en discussie, die
geheel overbodig zouden zijn als men zich maar beter rekenschap gaf van de
beteekenis van wat men beweert. Dit onderwerp is eigenlijk hetzelfde, dat
BACO behandelt in zijn leer van de idola fori. Na wat wij er daar van gezegd
hebben, behoeven wij er hier niet bij stil te staan.
2) De naam sensualisme, soms aan de empiristische kenleer gegeven, is al
zeer onbillijk. Immers deze kenleer rekent niet alleen met de werking der
zinnen (sensus), maar ook met die der herinnering, der phantasie en van de
psychologische wetten der ideeënassociatie, waardoor onze algemeene en onze
abstracte denkbeelden ontstaan. Zij moet voorts erkennen, dat wij op den
goeden weg zijn, als wij conclusies uit premissen afleiden, dus de redeneering
vertrouwen; zij laat hypothesenvorming toe (Verg. § 7).
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2°. De demonstratieve kennis, waarbij de betrekking tusschen twee denkbeelden geconstateerd wordt, maar middellijk.
Dc wiskundige stellingen, ook die der moraal en politiek
behooren hiertoe. „In geen staat geniet de burger onbeperkte
vrijheid", is een bewijsbare stelling, voortvloeiend uit een
definitie van burger, staat en vrijheid.
3°. De kennis, verkregen door waarneming der stoffelijke
dingen. Zij is behept met onzekerheid, daar wij niet weten
in hoe verre de dingen zelf met onze denkbeelden overeenstemmen. Reeds de gewaarwordingen van kleur enz. zijn
slechts teekens voor 't bestaan van iets anders in de dingen;
wat aan ons denkbeeld van substantie beantwoordt, weten
wij in 't geheel niet. (Verg. P. 440.)
Nu berusten de vele axioma's van ARISTOTELES op wat
LOCKE intuïtie noemt. Zeker zou het dwaasheid zijn aan
die intuïties alle waarde te ontzeggen. Maar de hedendaagsche onderzoeker vertrouwt ze niet meer onbepaald. En zeker
kan de empirist aan die intuïtieve en demonstratieve kennis
niet zooveel waarde hechten. Hij moet ook daarbij vragen :
worden haar uitkomsten door de waarneming bevestigd
Maar LOCKE blijkt op dit punt een rationalist te zijn.
Wat aan alle menschen gemeen is, dat is hun rede, die denkbeelden vormt, analyseert, combineert. Wie die denkbeelden
beschouwt, vindt conclusies, die allen zullen toegeven zoo
zij zich evenveel moeite geven, want de rede van den een
is identisch met, of althans volmaakt gelijk aan die van den
ander. De weg tot kennis gaat door analyse en combinatie
van begrippen, -- leert LOCKE, daarin geheel met PLATO
meegaande -- maar de waarneming is bedriegelijk.
LOCKE is dus sceptisch ten aanzien der mogelijkheid van
natuurwetenschap, maar overtuigd van de bereikbaarheid van
kennis op wiskundig, en op wat hij noemt „moral" gebied.
Daar de mensch, als hij over den cirkel of over den plicht
denkt, te maken heeft met eigengemaakte denkbeelden, die
hij niet, zooals hij ze denkt, door waarneming kreeg, kan
hij over die onderwerpen volstrekt zekere en algemeene stellingen uitspreken. Maar bij de stelling : alle menschen zijn
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In dit gedeelte van zijn boek betoogt LOCKE ook, dat
Gods bestaan zeker is als een wiskundige stelling ; het geloof
aan God berust op demonstratie. Ons eigen bestaan kennen
wij door intuïtie. Nu kan iets niet uit niets voortkomen (tweede
intuïtie) ; derhalve is er van eeuwigheid iets geweest (gevolgtrekking). Daar een wezen, dat zijn ontstaan aan een ander
dankt, alles daaraan dankt (derde intuïtie), ook zijn vermogens (tweede gevolgtrekking) moet het Eeuwig Wezen machtig
en vol verstand zijn. Uit deze stelling kunnen, zegt LOCKE,
gemakkelijk de andere attributen afgeleid worden, die wij
aan God toeschrijven.
Het is duidelijk, dat dit betoog op empiristisch standpunt
geheel onbevredigend is. Het is dialectiek, en daarom wel niet
geheel waardeloos, maar de waarheid der conclusie moet door
waarneming blijken. Er is alleen gebleken : Het stelsel van
LOCKE ' s denkbeelden is zóó, dat het gewone Godsbegrip der
toenmalige theologia naturalis er in past. Maar of dat denkbeeld juist is, moet de waarneming leeren.
Nu werpt LOCKE wel zelf de vraag op : Hoe kan de beschouwing van onze eigen denkbeelden ons leeren, dat de
dingen zóó zijn, als wij ze ons denken ? Hij meent daarop
een voldoend antwoord te geven door de opmerking, dat wij
in wiskunde en „moral science" te maken hebben met denkbeeldige wezens, die juist zijn, zooals wij ze denken.
Daarlatend of dit voor de wiskunde voldoende is, bij
de moral science is het zeer oppervlakkig. Wij verlangen
geen phantasieën over een gedachten of gedroomden plicht of
God ; wij willen weten : Is er in de werkelijkheid zoo iets,
als wij denken, wanneer wij deze woorden gebruiken ? Hebben
onze denkbeelden van plicht en van God een voorwerp, en
stemmen daarmee onze denkbeelden overeen ?
Kennis der werkelijkheid, zegt de empirist, krijgen wij, als
men 't nauwkeurig neemt, alleen door waarneming van de
werkelijkheid buiten ons, alleen door sensatie. Die leert ons
iets over de natuur, zegt LOCKE, maar niet veel ; natuurkennis is geen eigenlijke wetenschap.

— 444 —

Kennis der werkelijkheid, zegt de rationalist, krijgen wij
uitsluitend door de beschouwing onzer denkbeelden op de
rechte wijze. Dat is gansch iets anders dan waarneming;
waarneming toont ons het individueele ; denkbeelden zijn
altijd iets algemeens.
Dit is eigenlijk de kenleer van LOCKE zoowel als die van
DESCARTES. Maar de vraag: hoe wij beoordeelen, of de zoo
verkregen kennis ons een werkelijkheid buiten den geest
leert kennen ?, wordt door hen niet op voldoende wijze beantwoord. DESCARTES zegt : Als onze denkbeelden maar helder
en bepaald zijn, stellen zij ons de werkelijkheid voor, want
God zou ons anders bedriegen. Dit is een zwakke redeneering ; want wij kennen Gods waarheidsliefde alleen door
redeneering uit begrippen ; de vraag is dus : Bestaat zij werkelijk,
en moet zij zoo opgevat worden als DESCARTES haar opvat ?
Dwaling komt dikwijls voor, met toelating Gods, waarom ook
niet, als wij heldere en bepaalde denkbeelden hebben ?
Maar LOCKE beantwoordt de vraag in 't geheel niet.

75. BERKELEY.

Dat er veel onopgeloste moeilijkheden waren gebleven in
LOCKE ' s leer, bewees reeds aanstonds BERKELEY.
GEORGE BERKELEY, geboren in 1684 te Kilcrin in Ierland,
ontving zijn opleiding te Dublin en Londen. Hij begon zijn
loopbaan als schrijver met een destijds zeer geroemden roman,
die met groote ingenomenheid begroet werd door de toonaangevende letterkundigen : ADDISON, STEELE, SWIFT, POPE.
Daarna wijdde hij zich aan wetenschappelijken arbeid. In
1709 verscheen zijn Theory of vision, in 1710 zijn hoofdwerk
Treatise on the principles of human knowledge, in 1713
Three dialogues between Hylas and Philonous ; later gaf hij
nog andere werken van geringer beteekenis uit, o. a. over
het geneeskundig gebruik van het teerwater. In 1728 ging hij
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als stichter van een school voor missionarissen naar Amerika,
maar moest weldra wegens gebrek aan ondersteuning terugkeeren. In 1734 bisschop van Cloyne in Ierland geworden,
wijdde hij de rest van zijn leven aan geestelijke en philantropische bemoeiingen. Hij stierf in 1753.
De reputatie van BERKELEY als uitnemend mensch staat
vast. Alleen reeds zijn boek over het teerwater is voldoende
om den lezer te overtuigen, dat zij niet onverdiend is. Men
bedenke, dat hij een man was met sterke begeerte naar letterkundigen roem en met groote belangstelling in wijsgeerig
onderzoek. Hoe komt zoo iemand er toe het „teerwater" aan
te bevelen ? — Hij deelt het ons zelf mede. In een armoedige
diocese bijna zonder geneeskundigen moet hij wel aan de
menschen in zijn omgeving, vooral de vele arme Katholieken,
geneeskundig advies geven. Zij komen bij massa's om raad.
Vandaar zijn belangstelling in nieuwe recepten ; vandaar zijn
rijke ondervinding over de heilzame gevolgen van het teerwater, dat hij in Amerika heeft leeren kennen. — Dit alles
wordt door hem niet gezegd bij wijze van zelfverheffing, maar
ter verontschuldiging van zijn onbescheidenheid. En als hij de
wonderkracht van het teerwater behandeld heeft, gaat hij
die verklaren uit een eigenaardige theorie over de werkingen
in de natuur en den aard der verschillende destijds aangenomen elementen. Zoo komt hij op de onhoudbaarheid der
mechanische natuurbeschouwing en verkondigt hij de leer, die
LOCKE wel uitgesproken maar niet toegepast had, dat de stof
inert is en alleen de ziel actief; en ten slotte leert hij,
dat de geheele natuur een verzameling is van teekens, waaruit
men Gods gedachten moet opmaken evenals 's menschen gedachten uit klanken en streepjes, die op die gedachten in 't
minst niet gelijken. — De opoffering van studie en onderzoek
en het afzien van letterkundigen roem ter wille van de destijds door de Engelschen zoo geminachte Ieren wijst op een
groote mate van menschlievendheid en van plichtbesef.
Maar of BERKELEY ook een zoo groot wijsgeer geweest is
als vele Duitschers beweren, schijnt mij zeer twijfelachtig. Wat
hij in zijn hoofdwerk verkondigt, is interessant, omdat het
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inderdaad uit LOCKE ' s beginselen voortvloeit ; maar het is
een totaal onhoudbare leer.
Wij kennen volgens LOCKE de stoffelijke dingen alleen
door de sensaties, die zij wekken. Zoowel de gewaarwordingen als de daardoor gewekte waarnemingen (beide door LOCKE
sensation genoemd) zijn zielstoestanden. Wij kennen dus de
lichamen alleen middellijk, door zielstoestanden. Daarentegen
zullen wij die sensaties onmiddellijk kennen. Wij hebben boven gezien, dat dit niet waar is. De gewaarwording en de
waarneming, die beleefd wordt, is iets anders dan onze
kennisneming daarvan; wij kennen ze alleen door onze aandacht er op te vestigen, en daarbij herinneren wij ons, stellen
wij ons voor, wat er een oogenblik te voren in onze ziel
voorviel.
Het voorrecht van onmiddellijk gekend te worden, komt
dus aan onze zielstoestanden niet toe. Zoowel de stoffelijke
zaken als de zielstoestanden kennen wij alleen, doordien wij
ze ons voorstellen. Wat voorgesteld wordt, is altijd heel iets
anders dan het voorstellen zelf.
Deze miskenning van den aard der innerlijke waarneming
heeft BERKELEY van LOCKE overgenomen. Maar hij maakt
de leer op dit punt consequent. LOCKE had geleerd, dat wij
de stoffelijke dingen uitsluitend kennen door sensaties, maar
deze zijn toestanden van onzen geest, wij hebben dus niet het
recht ze voor representanten van eigenschappen van iets anders
dan onzen geest te houden. Wat wij aan een sinaasappel
kennen is uitsluitend : zoetheid, geelheid, geur enz. Dat wij het
ding niet kennen, geeft LOCKE eigenlijk toe ; hij noemt het
onkenbaar, maar volgens hem moeten wij toch aannemen,
dat het bestaat. BERKELEY ontkent de noodzakelijkheid daarvan. Wij hebben juist zooveel grond voor 't aannemen van
gouden paarden op de planeet Jupiter als voor het geloof
aan een ding, dat de zoetheid enz. van den sinaasappel heeft.
Wat wij een sinaasappel noemen, is een groep van sensaties,
waarvan de een gemakkelijk op de andere volgt.
Tot hetzelfde resultaat komt hij nog langs anderen weg.
LOCKE had geleerd : groote, vorm, beweging zijn juist zóó
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in de lichamen als wij ze waarnemen ; kleur, geur enz. niet,
omdat deze gewaarwordingen wisselen naar den toestand van
den waarnemer. Dit was de onderscheiding van DESCARTES
op een anderen en verkeerden grond, want BERKELEY merkt
terecht op, dat ook de waargenomen grootte, vorm, enz. zich
wijzigt met den toestand van den waarnemer. Derhalve, besluit hij, zijn ook de primaire eigenschappen niet in de dingen,
evenmin als de secundaire. Ook hiermee verwijdert hij een
inconsequentie van LOCKE, die zoowel leert, dat het stoffelijke ding geheel ongekend is, als dat het uitgebreid is in
drie afmetingen.
BERKELEY gaat nu door op dezen weg en leert daarbij
ten aanzien der waarneming van vorm en grootte nog iets,
dat van groot gewicht is. MOLYNEUX, een vriend van LOCKE,
had dezen de volgende vraag voorgelegd : Denk U een blindgeborene, die door het gevoel een cubus van een bol heeft
leeren onderscheiden ; stel, dat hij plotseling het vermogen
om te zien verkrijgt, zal hij dan die voorwerpen zonder ze
te betasten kunnen herkennen ? MOLYNEUX zegt, dat zijns
inziens dit niet het geval zal zijn 1). In de latere uitgaven van
zijn Essay deze vraag besprekende, sluit LOCKE zich bij dit
antwoord aan, en hij voegt er bij, dat dit voorbeeld bewijst,
hoe vaak onze kennis berust op ervaring en redeneering
zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Uit dit antwoord
blijkt, dat volgens LOCKE de waarneming van vorm, grootte
en afstand niet met de gewaarwording gegeven is. Maar hij
werkt dat denkbeeld niet uit, en zijn Tweede Boek zou
geheel anders luiden als hij in 't oog gehouden had, dat
waarneming geheel wat anders is dan gewaarwording. Bij
sensaties zal de geest passief zijn, wat waar kan zijn, als
gewaarwording bedoeld wordt, maar onwaar is, als waarneming bedoeld is. Daarbij is de geest actief, en maakt uit de
gewaarwording van rood de voorstelling van een rood ding.
Hoe groot nu het verschil is tusschen waarneming en ge1 ) Deze voorspelling werd 35 jaar later bevestigd door de eerste operatie
aan een blindgeborene, die CHESSELDEN verrichtte.
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De afstand der voorwerpen wordt niet direct waargenomen,
maar de waarneming berust op een onbewust oordeel. Door
iemand, die gewend is aan het mistige klimaat van Engeland
of Nederland, worden in Italie afstanden veel te groot geschat.
Dit is niet anders te verklaren dan door de helderheid van
de lucht, waardoor de onttrekken der geziene beelden niet
zoo vervloeien. Bij de schatting op kleiner distantie komen
andere gegevens in aanmerking, het verschilzicht, de accommodatie, enz. en men heeft door proeven kunnen uitmaken,
(lat daarbij een oordeel in het spel is. Maar dan is dit ook
het geval bij het zien van den vorm, want de vorm, dien
wij zien, is afhankelijk van den geschatten afstand zooals
gemakkelijk blijkt uit de beschouwing van daarvoor geschikte
figuren. Maar dan ook bij de grootte, want de geziene grootte
hangt van den geschatten afstand af.
Hieruit leidt BERKELEY af, dat de voorstelling der primaire
eigenschappen een groep van gedachten is, die onze geest
maakt naar aanleiding onzer gewaarwordingen van licht,
kleur enz. En die gedachte grootte, vorm enz., èn de gewaargeworden smaak, kleur, reuk worden door den onnadenkenden mensch opgevat als eigenschappen, bijv. van een
sinaasappel. Maar vragen wij, wat wij van dien sinaasappel
weten ?, dan is het antwoord : niets dan een groep gewaarwordingen en gedachten aan ruimteverhoudingen, die geassocieerd zijn, d.w.z. waarvan de waarneming der eene de
herinnering aan de andere opwekt.
En daar wij nu geen reden hebben aan een ding te gelooven, waaraan die gewaargeworden en gedachte zaken als
hoedanigheden toekomen, is dus, wat wij een sinaasappel
noemen, slechts een groep gewaarwordingen en gedachten,
die samen den inhoud onzer waarneming uitmaken. De sinaasappel bestaat dus, omdat hij waargenomen wordt en zoolang
hij waargenomen wordt. Hij dankt zijn bestaan aan een ziel
(mind), die sensaties en herinneringsbeelden heeft.
Is dan de sinaasappel, dien ik zie, niet van denzei fden
aard als de Centaur, dien ik mij verbeeld ? Neen -- zegt
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mij onder zekere omstandigheden opgedrongen, ik kan onder
die omstandigheden niet nalaten den sinaasappel te zien ;
maar ik kan dadelijk ophouden mij een Centaur te verbeelden. Juist dat ons opgedrongen worden der waarnemingen
heeft geleid tot het denkbeeld van een wereld van lichamen,
die buiten de ziel zou bestaan. Maar lichamen, onkenbare
dingen, daarenboven sinds LOCKE als inert gedacht, kunnen
niets opdringen. Dat opdringen der waarnemingen moet het
werk zijn van een denkend, voorstellend wezen; want zulke
wezens alleen zijn actief. Daarom zoekt BERKELEY de oorzaak der waarnemingen in een alomvattenden, volmaakten
geest, dien hij met de Godheid vereenzelvigt. Wat wij lichamen
noemen, zijn groepen van zielstoestanden, in ons door God
bewerkt ; wat wij hersenschimmen noemen, groepen van zielstoestanden van ons eigen maaksel.
Zoo is dus de eenvoudige wereldbeschouwing van BERKELEY deze : Er bestaan geen andere substanties dan „minds",
zielen ; de oneindige en volmaakte, goddelijke ; de beperkte
en gebrekkige, menschelijke. Die „minds" hebben hun toestanden, dat zijn, naast de aandoeningen en begeerten, de
phantasiebeelden en de zoogenaamde stoffelijke lichamen.
Deze leer, niet ten onrechte immaterialisme genoemd, heeft
tot veel „hilariteit" aanleiding gegeven. Men meende BERKELEY
te weerleggen door te vragen, waarom hij niet met zijn
hoofd tegen een muur aanliep, of waarom hij bezwaar had
tegen stokslagen ?
Natuurlijk was zijn antwoord : Ik erken het bestaan van
gewaarwordingen, en van de vaste regels van hun samenwerking en opvolging. Zoo geloof ik wel aan het ontstaan
van een gewaarwording van hevige pijn, volgend op de gewaarwordingen, die mij snelle beweging van uw stok in de
richting van mijn hoofd doen zien, maar dit bewijst niet,
zooals gij meent, dat er zulk een stok bestaat.
Maar hoe onjuist deze bestrijding van het „gezond verstand" ook zijn moge, zij toont in elk geval, hoezeer BERKELEY zich vergist, wanneer hij de meening, dat stoffelijke
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dingen onafhankelijk van waarnemende geesten bestaan, alleen aan de „philosophen" toeschrijft, en zelf in overeenstemming met het gezond verstand der leeken meent te zijn.
Volgens BERKELEY toch moet men zeggen : Een sinaasappel ligt op mijn tafel. Ik vestig er mijn oog op : percipitur, ergo est, hij wordt waargenomen, dus bestaat hij.
Ik kijk naar een anderen kant : non percipitur, ergo non
est ; ik vat hem aan, nu bestaat hij weer ; ik laat hem
onder de tafel vallen, nu bestaat hij niet. Ik ga een uur de
kamer uit ; nu bestaat hij een uur lang niet. Het gezonde
menschenverstand zal hierop antwoorden : Neen, de werkelijke vrucht is iets anders dan de inhoud uwer waarneming ;
die laatste komt en gaat, maar haar voorwerp blijft. BERKELEY kan trachten zijn theorie te redden, door te zeggen :
Ook het feit, dat een ander den sinaasappel waarneemt, doet
hem bestaan. Dat is waar, maar ik kan de bovenstaande
proeven in de eenzaamheid nemen, en dan zou ik volgens
BERKELEY moeten zeggen : de sinaasappel bestaat niet, als
ik er niet naar kijk.
Daarenboven maakt deze theorie den inhoud van elk droombeeld evenzeer tot een bestaand ding als het waargenomene,
Percipitur Chimaera, ergo est. Het gezonde menschenverstand zegt : die Chimaera wordt alleen maar gedacht, maar
er correspondeert niets werkelijks aan.
Als dus de leeken zich rekenschap geven van hun opinie,
blijken zij het stoffelijk ding wel degelijk van hun waarneming of voorstelling te onderscheiden, evenals de philosophen. En juist op dit punt blijkt, dunkt mij, het beste de
onhoudbaarheid van BERKELEY ' S leer. BERKELEY heeft niet
opgemerkt, dat het verschil tusschen ware denkbeelden eenerzijds en onware denkbeelden, hallucinaties en illusies anderzijds wegvalt, als ieder ondersteld wordt alleen zijn eigen
zielstoestanden te kennen. Onze verklaring van zulke gevallen van zinsbedrog is : Zij bestaan, maar zijn geen ware
voorstellingen, omdat zij niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Maar geeft men het geloof aan die werkelijkheid
op, dan heeft men geen recht die hallucinaties en illusies als
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niet ; zij worden ons evenzeer opgedrongen als de waarnemingen, en de onderscheiding, die BERKELEY maakt tusschen
de gedachten van God, die werkelijke dingen zijn en ons
worden opgedrongen, en onze phantasiebeelden, die bundels
gewaarwordingen zijn van eigen maaksel en daarom niet
werkelijke dingen voorstellen, is hier dus niet van toepassing.
Geheel anders wordt de theorie, als men de werkelijkheid van het stoffelijke ding laat bestaan in zijn voorgesteld
worden door den alomvattenden, volmaakten geest. Dan is
de werkelijke eik iets geheel anders dan de inhoud van mijn
voorstelling van den eik. De werkelijke eik is dan de inhoud eener voorstelling van den volmaakten geest, die onberispelijk en volledig denkt wat er van een eik kan en moet
gedacht worden. Mijn voorstelling is de zeer gebrekkige opvatting, die ik van den inhoud dier goddelijke voorstelling
heb kunnen verwerven.
Maar dit is geen immaterialisme. Het bestaan der stoffelijke wereld wordt daarbij niet ontkend. Er wordt alleen een
eigenaardige theorie gegeven over haar aard. Zij bestaat
niet onafhankelijk en onvoorwaardelijk, maar de hoofdvoorwaarde van haar bestaan is de alomvattende geest, in wiens
bewustzijn zij als inhoud van gedachten voorkomt.
Dit is het idealisme, door KANT voorbereid en door zijn
opvolgers op verschillende wijze nader ontwikkeld. Daar nu
BERKELEY, schoon slechts in onduidelijke aanwijzingen, toch
een leer geeft, die in dien geest kan uitgewerkt worden, wordt
hij dikwijls niet alleen als een uitstekend mensch, maar ook
als een groot wijsgeer geprezen. Ten onrechte m.i., want die
leer stond aan BERKELEY zoo nevelachtig voor den geest,
dat men haar nooit in zijn werken gevonden heeft, voordat
FICHTE, SCHELLING en HEGEL haar duidelijker hadden uitgesproken.
Dat BERKELEY in deze vraagstukken niet verder doorgedrongen is, is misschien te wijten aan de polemische strekking van zijn philosophie. Zij was uitgedacht tegen het veldwinnend materialisme van zijn dagen. Vooral met het doel

45 2
— 452 —

argumenten daartegen te vinden, is BERKELEY LOCKE gaan
lezen. Daarom was hij er mee tevreden aangetoond te hebben,
dat de materie niet bestaat. Zonder deze strekking van zijn
betoog zou BERKELEY waarschijnlijk wel ingezien hebben,
waartoe zijn oppositie tegen het substantiebegrip moest leiden.
Ook van den geest kennen wij niets anders dan toestanden
en hoedanigheden. De geestelijke substantie is dus evenzeer
een „ik en weet niet wat" als de stoffelijke. Eerst HUME heeft
deze consequentie getrokken.

76. EMPIRISTISCHE RICHTINGEN IN GODSDIENSTPHILOSOPHIE EN ETHIEK.
BERKELEY ' S vrees voor het materialisme was eenigszins
voorbarig. Deze richting heeft zich eerst na zijn tijd krachtig
ontwikkeld door de toepassing der mechanische beschouwing
ook op psychisch gebied, waarvan wij reeds bij HOBBES een
voorbeeld zagen. Die poging van HOBBES vond echter voorloopig geen navolging. In Engeland hebben ISAAC NEWTON
en ROBERT BOYLE, beiden bevriend met LOCKE, het meest
gedaan om de mechanische beschouwing in de natuurwetenschap te doen zegevieren ; maar beiden waren allesbehalve
materialisten. Van NEWTON dateert zelfs de verbinding van de
teleologie met de mechanische natuurbeschouwing, die in de
1 8de eeuw vrij algemeen is. Juist de verklaring der astronomische verschijnselen uit een enkele natuurwet wijst aan,
dat de stoffelijke wereld het werk moet zijn van een almachtigen en alwijzen Schepper. Eerst HARTLEY (1704-1757)
en na hem PRIESTLEY ( 1 733- 18 04) hebben de toepassing
van de mechanische natuurbeschouwing op de psychische
verschijnselen in ruimer kring ingang doen vinden. HARTLEY
laat de eenvoudige zielstoestanden zich volgens vaste wetten
associeeren tot de meer gecompliceerde, en daarmede trillingen
in de hersenen parallel loopen ; PRIESTLEY maakt de zielstoestanden tot de trillingen zelve. HARTLEY vindt het moeilijk
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met dat mechanisme van het zieleleven den vrijen wil te
verbinden ; PRIESTLEY is een consequent determinist.
Wat BERKELEY intusschenwel in vollen bloei vond, was
het deïsme, de leer der natuurlijke religie, het systeem van
hen, die zich vrijdenkers noemden. Ook deze leer knoopt
aan een boek van LOCKE aan, en wel aan zijn Reasonableness
of Christianity (1695), een werk geschreven om te bewijzen,
dat het niet onredelijk is een Christen te zijn, maar dat aanleiding gaf tot de stelling, dat de menschelijke rede op zich
zelf de Christelijke waarheden kan inzien. Dit wordt reeds
in 1696 betoogd in TOLAND ' s werk Christianity not mysterious.
Wat er mysterieus in is : de drieëenheid, de dubbele natuur
van Christus enz., is 't gevolg van ongepaste verdraagzaamheid voor Heidensche of Joodsche denkbeelden, of wel van
ongepaste geleerde bespiegeling. De Hervorming heeft het
Christelijk dogma veel eenvoudiger en redelijker gemaakt,
maar niet genoeg.
De naam deïst, waarvan de beteekenis natuurlijk niet altijd
juist dezelfde is, wordt over 't algemeen voor iemand van dit
standpunt gebruikt. De deïst erkent de tegenstelling tusschen
God als den Schepper, en de wereld als het geschapene ;
hij beweert verder, dat de godsdienstige waarheid wetenschap
is, en hij ontkent de wonderen als afwijkingen van de werking
der natuurwetten. Naast de leer der verhouding van God tot
de wereld als van den bouwmeester of kunstenaar tot zijn
werk, dat hij zijn eigen gang laat gaan, omdat het volmaakt
is, bevat het deïsme alleen de voorschriften der algemeen
erkende moraal, opgevat in den geest van een zeer optimistische wereldbeschouwing ; gewoonlijk is het min of meer
vijandig jegens de positieve godsdiensten.
TOLAND is alleen deïst in dit oudste werk ; in de latere,
bijv. in de Letters to Serena (de Pruisische Koningin SOPHIE
CHARLOTTE) is hij pantheïst. God is de kracht, de ziel, de
wet van alles.
A. COLLINS heeft den naam „vrijdenker" in zwang gebracht door zijn Discourse on free-thinking (1713), waarin hij
voor het goed recht van het critisch onderzoek van Bijbel en
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kerkleer opkomt. De vele geschriften daartegen bestrijden in
den regel niet de hoofdstelling, maar wel de toepassing door
COLLINS, die niet vrij van animositeit tegen het Christendom
schijnt te zijn.
MATTHEWS TINDAL (I656—1733) verdedigt in zijn werk
Christianity as old as the creation een wonderlijke stelling,
die voor de 18 e eeuw een geloofsartikel geworden is. De
natuurlijke godsdienst geeft niets anders dan voorschriften,
waartoe het wetenschappelijk nadenken ook leidt. Geloof in
God ; doe uw plicht. Dit is de oorspronkelijke godsdienst,
die echter door het onverstand en het eigenbelang der priesters
tot allerlei afgoderijen verlaagd is. CHRISTUS heeft hem nog
eens in zijn zuiverheid gepredikt, maar wederom is hij bedorven. Wat de positieve godsdiensten meer bevatten dan
moraal is bijgeloof.
Eigenaardig is de neiging dezer mannen om wat voor hen
het ideaal is als aanvangstoestand te stellen, een neiging, die
wij ook bij HOBBES gevonden hebben. Zij meenen : De godsdienst heeft alleen waarde door zijn invloed op 's menschen
leven ; de leerstukken der gangbare theologie zijn ongerijmd
of onverstaanbaar. Met deze meening verbinden zij de stelling :
Oorspronkelijk moet de godsdienst uitsluitend voorschriften
van moraal en een enkele metaphysische stelling bevat hebben.
Van historisch onderzoek is daarbij geen sprake.
Tal van schrijvers werken deze denkbeelden uit, onder wie
THOMAS MORGAN vermelding verdient, omdat hij in bijzonderheden tracht aan te wijzen, wat de historische kern is der
verhalen van het Oude Testament, en in veel opzichten anticipeert, wat eerst in onze eeuw met meer succes herhaald is.
In de Engelsche i 8 e-eeuwsche philosophie over de moraal
wordt bijkans uitsluitend de vraag behandeld : Waarop berust
het algemeen erkend onderscheid tusschen goede en booze
handelingen ? Wat is het algemeen kenmerk der goede, wat
der verkeerde?
Ook tot de bespreking dezer vraag had LOCKE aanleiding
gegeven door in Hoofdst. 3 van Boek I van zijn Essay te

— 455 --

wijzen op de groote verscheidenheid in de waardeering van
goed en kwaad bij verschillende volken. Hij geeft als voorbeelden : Wilden, die de ouden en gebrekkigen dooden, die
hun eigen kinderen vetmesten en opeten, en andere gevallen
van Kannibalisme. Men kan er bijvoegen, dat diefstal in
Sparta, paederastie in sommige Grieksche steden goedgekeurd
werd. Hieruit werd door sommigen afgeleid, dat het verschil
tusschen goed en kwaad conventioneel is, en niet, zooals
dat tusschen ware en onware stellingen, voor alle menschen
hetzelfde.
De schrijvers over moraal trachten nu aan te wijzen, waarop
het verschil tusschen goed en kwaad berust. De eerste stap
bij dit onderzoek is gemakkelijk ; de goede daden worden
anders gewaardeerd dan de kwade. De eerste wekken ingenomenheid ; de tweede afkeer. Maar de tweede stap is moeilijker. Waaraan ligt het, dat sommige daden het eerste,
andere het tweede gevoel wekken ?
CUMBERLAND antwoordt in zijn werk De legibus naturae
(1671) : De goede daden zijn degene, die strekken tot het
algemeen welzijn, en wordt daarmede een voorlooper van het
latere utilisme, waarvan de voornaamste vertegenwoordigers
zijn BENTHAM (1748--1832) en J. S. MILL (1806-1873). Dit
utilisme geeft een verklaring van het feit, dat wij anders
antwoorden op de vraag, of een daad goed is, dan op de
vraag of zij ons voordeel brengt ; maar het laat de vraag
onbeslist, waarom wij aan daden, die tot het algemeen welzijn bijdragen, hooger waarde toekennen dan aan daden, die
ons persoonlijk baten.
SHAFTESBURY, kleinzoon van LOCKE 's beschermer en door
LOCKE opgevoed, onderscheidt in zijn Characteristics of men,
manners, opinions, times (i7I I) de zelfzuchtige neigingen of
aandriften zooals honger en dorst van de sociale, die het
heil van anderen bevorderen, zooals moederliefde, medelijden
enz. Beider uitingen zijn goed, mits zij in de maat blijven.
Daartegenover staan de „onnatuurlijke aandriften", vreugde
om het leed van anderen, droefheid over hun vreugde, en
de eerstgenoemde buiten de rechte maat.
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Dit zijn de driften of gemoedsbewegingen, direct door
't aanschouwelijke bewerkt. Daarnaast staan de rationeele
gemoedsbewegingen, door het nadenken en zijn producten
gewekt. Sommige handelingen, sommige gezindheden wekken
achting ; andere verachting. Dit zijn gevoelens, nauw verwant met die van het schoone en leelijke. Harmonie, d. i.
behoorlijke samenhang en evenredigheid der deelen wekt de
aesthetische goedkeuring, en de juiste evenredigheid tusschen
de egoïstische en de altruïstische neigingen wekt de moreele
goedkeuring. En evenals er een bijzondere gave noodig is om
het schoone te onderscheiden, zoo ook voor het moreele. Er
is een moreele smaak, zooals er een aesthetische smaak is.
Hoewel er tegen dit alles niets in te brengen is, brengt
het de quaestie der moraal niet verder. Het is een bijdrage
tot de psychologie, het geeft aan, hoe de moreele taxatie
gevormd wordt. Maar het zegt niet, wat is het kenmerkende
der zedelijk schoone handelingen ? Op deze vraag antwoordt
SHAFTESBURY slechts incidenteel : Zij zijn degene, die het
algemeen welzijn bevorderen. Hetzelfde dus wat CUMBERLAND
gezegd had. Handelingen voor ons eigen best zijn goed, mits
daardoor tevens het algemeen welzijn bevorderd wordt.
Het is duidelijk, dat de utilisten de quaestie niet zeer
diep opvatten. Wat is het algemeene welzijn ? Daartoe moet
men weten wat goed is voor den enkelen mensch. Gaat het
allen goed, dan bestaat er algemeen welzijn. Nu wordt beweerd, dat het den mensch alleen goed gaat, als hij een
goede gezondheid heeft en goede daden doet ; al het andere,
levensonderhoud, genot, rijkdom, eer, is niet zooveel waard
als de moreele degelijkheid der burgers. Dus kan men niet
zeggen : Zedelijk goed zijn die daden, welke de stoffelijke
welvaart der gemeenschap bevorderen ; doen zij dit alleen,
dan ontbreekt het voornaamste. Zedelijk goed zijn die daden,
welke de gemeenschap zedelijk goed maken. Dat is echter
een definitie, waaraan men niets heeft, daar het te definieeren
woord er in voorkomt.
Een sprekend voorbeeld van de dubbelzinnigheid van het
utilisme geeft de ethische theorie, die MANDEVILLE in zijn

— 4 5 7 -Bijenfabel (1706) ontwikkelt. De welvaart der bevolking berust op de ijverige werkzaamheid der burgers ; maar deze
berust op hun booze hartstochten : hebzucht, heerschzucht,
ijdelheid. ZEUS heeft de bijen van een korf plotseling alle braaf,
zelfverloochenend, eerlijk gemaakt, en nu staat de geheele
maatschappij stil. Neemt men het algemeen welzijn der
utilisten in den zin van stoffelijke welvaart, dan is er veel
waars in deze voorstelling. Kooplieden zonder zekeren graad
van hebzucht, staatslieden zonder heerschzucht en met volstrekte waarheidsliefde, kunstenaars zonder ijdelheid, zijn
haast niet denkbaar. Derhalve zouden juist moreel niet volmaakte menschen goed genoemd moeten worden. Neemt
men het welzijn in hoogeren zin, dan stuit men op 't bezwaar, dat men reeds weten moet, waarin de deugd van
't individu bestaat, voordat men zeggen kan, wat eigenlijk
de welvaart van den Staat is.
Wel te onderscheiden van deze utilistische moraalsystemen
zijn de egoïstische. Deze ontkennen het bestaan van altruïstische neigingen ; de mensch zoekt nooit iets anders dan zijn
eigen best, ook als hij schijnbaar voor anderen zorgt. Hiertoe behoort de vroeger behandelde leer van HOBBES : „goed"
is het opvolgen van de staatswet. Wij hebben vroeger de
fout in deze theorie besproken. Bestaat er vóór de staatsvorming geen onderscheid tusschen goed en kwaad, dan kan
het ook niet kwaad zijn ongehoorzaam te wezen aan de wet.
Bestaat dat verschil onafhankelijk van de bepalingen van den
staat, dan kan ongehoorzaamheid verkeerd zijn, maar dan is
er ook een ander onderscheid tusschen goed en kwaad.
Tot dezelfde rubriek behoort het systeem van PALEY
(1743-1805). De mensch, van nature zelfzuchtig, doet goed,
wanneer hij voor anderen zorgt ter wille zijner eeuwige
zaligheid, die voor de opvolging van Gods geboden te verkrijgen is. Het is duidelijk, dat ook dit stelsel alleen egoïsme
kent, slechts met dit verschil, dat het doel van den goeden
egoïst op het leven hiernamaals, dat van den boozen op dit
leven gericht is. Het is duidelijk, dat beide systemen zeer
slecht rekenschap geven van den aard der moreele beoor-
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dceling. Denken wij ons twee menschen, die hun eigen leven
wagen om een ander te redden, de een, omdat dit leven
hem dierbaarder is dan het zijne ; de ander uit zuiver eigenbelang, om voor zijn zaligheid te zorgen, en die het gevaar
vol angst en tegenzin te gemoet gaat. De eerste zal bewondering, de tweede wellicht een glimlach wekken. Voorts
liggen de theologische bezwaren voor de hand tegen de voorstelling van een God, die 's menschen eeuwig heil knoopt
aan de opvolging van moeilijke geboden, tegen de menschelijke natuur indruischende, terwijl hij niet eens gezorgd
heeft, dat de inhoud dier geboden met zekerheid bekend is.
Even onaannemelijk is de onwaardige voorstelling van den
mensch, die niet vragen mag wat hem goed of kwaad dunkt,
maar die zich te voegen heeft naar bevelen, die hij niet begrijpt, als de soldaat naar het commando.
De krachtigste bestrijder van deze egoïstische systemen
was JOSEPH BUTLER, in zijn Sermons. Het is niet waar, leert
hij, dat de natuurlijke neigingen egoïstisch zijn. Het kind
streeft instinctmatig naar allerlei heilzame zaken : voedsel,
beschutting tegen koude, beweging. De zelfzucht begint eerst,
als de aangename gevolgen van dat instinctmatig streven opgemerkt zijn, en daarna het genot om zich zelf begeerd
wordt. De egoïst is de mensch, die bij zijn handelingen zijn
eigen aangename gewaarwordingen als doel stelt. Dat is verkeerd, dat is de onredelijkheid zelve, maar daarmede begint
de mensch nooit. Van die onredelijkheid der zelfzucht overtuigt ons het geweten, dat, een handeling beschouwend, onmiddellijk beslist of zij goed of kwaad is, en daarbij volstrekt
niet let op de gevolgen maar op den aard der daad. Een
handeling kan dus of voor ons Of voor de gemeenschap
hoogst nuttige gevolgen beloven, en desalniettemin door het
geweten volstrekt veroordeeld worden. Hiermede is dus èn
het utilisme èn het egoïsme onbepaald afgewezen, maar niet
duidelijk aangegeven, welke daden het geweten onbepaald
goedkeurt, welke het afkeurt.
Een soortgelijk bezwaar drukt het veel meer bekende stelsel
van HUTCHESON ( 16 94-- 1 747), die de moreele taxatie toe-
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schrijft aan een zedelijk gevoel (BUTLER'S geweten), welke
moreele zin zich echter tot op zekere hoogte laat leiden
door de overweging der nuttige en schadelijke gevolgen. In
hoofdzaak is dat SHAFTESBURY ' s systeem ; ook HUTCHESON's
uitdrukking : „moral sense" komt bij SHAFTESBURY reeds voor.
De brave mensch oordeelt onmiddellijk bij voorkomende gevallen wat goed en kwaad is, evenals hij dadelijk ziet, wat
schoon of leelijk is. Maar bij de opvoeding van dit zedelijk
gevoel, door onderwijs en nadenken, is de overweging van
het nut der handelingen leiddraad. De bezwaren tegen het
utilisme zijn hier dus niet ontgaan.
In de stelsels van CLARKE (1675— 1729) (die ook bekend
is wegens zijn discussies met COLLINS en met LEIBNITZ), en
van WOLLASTON (1659-1724), wordt beproefd een ander
kenmerk van het goede te geven dan het gestichte nut. Goed
handelt — leert CLARKE - wie elk ding behandelt overeenkomstig zijn aard. Een boom moet van nature groeien
en bloeien, daarom is het geen goede handeling hem daarin
te verhinderen. Een dier is van nature een levend wezen,
dat gevoel heeft ; dus moet men het niet pijnigen. Een
mensch is een redelijk wezen ; men moet hem dus niet als
een machine gebruiken. Een onredelijke handeling staat dus
gelijk met een theoretische dwaling ; 's menschen redelijk
nadenken beslist wat goed en kwaad is. Dit verschil is niet
conventioneel, maar geldt evenals 2 X 2 = 4 voor alle
redelijke wezens.
Dit goede beginsel is door CLARKE op zwakke wijze ontwikkeld. Zooals het hierboven medegedeeld werd, veroordeelt
het houthakken en vleescheten. Het vereischt om een bruikbaar moreel systeem te leveren een teleologische wereldbeschouwing, zooals wij die bijv. bij ARISTOTELES vinden.
Heeft de wereld een einddoel, dan kan men den aard van
elk ding zoeken in zijn bijdrage tot dat einddoel ; men kan
een gradatie van wezens maken naar hun mindere of meerdere voortreffelijkheid ; men kan zeggen, dat men de dingen
naar hun aard behandelt, wanneer men nooit iets beschadigt,
tenzij het om hoogere doeleinden noodig is. Zoo worden
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en minder voortreffelijke wezens is zonder teleologie niet
te handhaven.
WOLLASTON leert : Elke handeling is goed, die een ware
gedachte uitdrukt. Een dier te pijnigen is verkeerd, omdat
het de gedachte uitdrukt : „Dat wezen voelt niet"; een
mensch te dooden is verkeerd, omdat het de gedachte uitdrukt : „Ik kan dien mensch het leven wedergeven". Daar
nu deze gedachten onjuist zijn, zoo moeten de daarmee correspondeerende daden slecht heeten.
Het is duidelijk, dat de dierenkweller en de moordenaar
deze onjuiste gedachten niet hebben. Maar WOLLASTON bedoelt : Handelden zij als redelijke wezens, die zich rekenschap
geven van de gronden ter rechtvaardiging hunner daden,
dan zouden zij die gronden alleen kunnen vinden in onware
beweringen. Hij wil dus zeggen : de natuur van een redelijk
wezen is niet alleen, dat het consequent redeneert, maar ook
dat het zedelijk handelt. Het kenmerk der goede handeling
is, dat daarbij de dingen behandeld worden naar hun ware
natuur. Dit is het systeem van CLARKE, dat door WOLLASTON slechts in een anderen vorm verkondigd wordt.
De waarheid der handelingen, waarvan bij WOLLASTON
sprake is, is geheel iets anders dan de waarheid onzer uitspraken, als tegendeel van den leugen. Het woord waarheid
wordt, zooals wij reeds vroeger (pag. 55) zagen, in drie
beteekenissen gebruikt : waarheid in uitspraken, tegendeel :
leugen ; waarheid in denkbeelden of oordeelen, tegendeel :
valsche denkbeelden, verkeerde oordeelen ; waarheid in dingen,
tegenstelling : schijn. Iemand zegt bijv. : Ik heb voor dat vak
goed gewerkt ; de uitspraak is waar, als hij dit inderdaad
meent; maar die meening kan onwaar zijn, omdat hij zich
te lage eischen stelt. Hij spreekt dus de waarheid, maar
denkt een onwaarheid. Waarheid in de dingen is overeenstemming met zekere gedachte modellen. Zoo spreekt men
van een waar vaderlander, een waar of echt Christen, in
tegenstelling van een schijn-vaderlander, een schijn-Christen.

-- 46! De waarheid der daden, waarin WOLLASTON hun goedheid
zoekt, behoort nu tot de waarheid in de dingen. Die daden
zijn waar, als zij overeenstemmen met wat een ideaal redelijk
wezen doen zou.

S 77. HUME.
DAVID HUME werd in 1711 te Edinburg geboren. Voor

den handel bestemd, maar daarvoor ongeschikt gebleken, ging
hij in 1734 voor wetenschappelijke studies naar Frankrijk,
waar hij drie jaar bleef. Bij zijn terugkomst bracht hij het
uitgewerkte manuscript mede van zijn philosophisch hoofdwerk, den Treatise on human nature, die eigenlijk al zijn
theorieën reeds in ovo bevat. Niemand nam er echter notitie
van, toen hij het boek in 1739 uitgaf. Daarom behandelde
hij in zijn Essays moral, political and literary sommige
deelen van den Treatise meer populair, waardoor hij zijn
reputatie vestigde. Op een groote reis door Europa, die hij als
secretaris van een gezant meemaakte, schreef hij zijn Enquiry
concerning human understanding (1748) en zijn Enquiry
concerning the principles of moral (1751), alweder uitwerkingen van onderwerpen uit den Treatise. In 1752 bibliothecaris te Edinburg geworden gebruikte hij het hem ten
dienste staande materiaal voor een History of England, die
in zes deelen van 1754-1762 verscheen, en voor zijn Natural
history of religion (1755). Toen in 1763 de graaf van HERTFORD als gezant naar Parijs ging voor de vredesonderhandelingen, die den vrede van Versailles voorafgingen, begeleidde HUME hem als secretaris. De schitterende ontvangst,
die HUME in de Fransche wetenschappelijke kringen ten
deel viel, toonde hem, in hoe vruchtbare aarde zijn leer
ondertusschen juist in Frankrijk gevallen was. Na zijn terugkeer werd hij in 1767 als onderstaatssecretaris in het ministerie opgenomen ; maar reeds in 1769 legde hij zijn ambt
neer. Sedert leefde hij als ambteloos burger te Edinburg,
waar hij in 1776 overleed.
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Het is gemakkelijk te begrijpen, dat HUME ' S Treatise bij
zijn verschijnen zoo weinig de aandacht trok. Het boek is
vol paradoxen, en de lectuur kost inspanning. Want hoewel
de kenleer, die HUME erin voordraagt, uiterst eenvoudig is,
is HUME's boek dat alles behalve, omdat hij op zoo spitsvondige wijze tracht aan te toonen, dat wat men werkelijk
in de menschelijke kennis vindt, met zijn theorie overeenstemt. En daarbij doen zich zoo groote moeilijkheden voor -moeilijkheden met welke zich echter degenen, die thans
HUME's kenleer aannemen, niet inlaten -- dat HUME zelf in
het werk van zijn rijpere jaren genoodzaakt was de onoplosbaarheid ervan te erkennen.
Om de waarde van zijn Treatise te doen voelen is het
noodig nogmaals tot LOCKE terug te keeren. De ziel van
diens Essay is verzet tegen de scholastiek. Deze leerde met
ARISTOTELES : Zeker krijgen wij door ervaring kennis van de
individueele dingen, maar die kennis is geen wetenschap (non
datur scientia singularium, zie pag. 23). Wetenschap heeft
uitsluitend het algemeene tot onderwerp, en berust op noodzakelijke waarheden. Die waarheden hebben een gansch anderen oorsprong dan de waarneming, die ons individu's toont.
Zij berusten ten slotte op zekere inzichten, die den geest
van nature eigen zijn en met waarnemingen niets hebben
uit te staan. Zulke inzichten zijn het, die LOCKE ' s tegenstanders „aangeboren begrippen" noemen. LOCKE nu zet zich
aan de moeilijke taak om aan te toonen, dat al die inzichten
zich laten afleiden uit „sensation" en „reflection". Hierin slaagt
hij alleen schijnbaar. Hij leidt bijv. de begrippen van substantie en oorzaak, en de daarbij behoorende axioma's af uit
de waarneming van dingen en veranderingen, maar ziet over
't hoofd, dat die waarneming zelve nooit uit de gewaarwordingen ontstaan zou, als de geest niet die begrippen aan de
gewaarwordingen had toegevoegd.
Daar hij de Aristotelische begrippen op zijn manier heeft
gerechtvaardigd, kan hij in Boek IV van zijn werk een kenleer leveren, die volkomen de Aristotelische teruggeeft.
Nu is HUME ' s verdienste, dat hij LOCKE ' S werk overgedaan

— 463 ....,
heeft met grooter consequentie, en de empiristische kenleer
geeft, die bij LoCKE 's empiristische psychologie behoort. Maar
door het afleiden van zoo volkomen onaannemelijke gevolgen
als waartoe hij komt, uitgaande van LocKE's stellingen, die
toch algemeen aangenomen werden, maakte hij tevens zonneklaar, dat er een radicale fout schuilt in LOCKE ' s opzet.
Vooreerst formuleert HUME de quaestie veel scherper door
te zeggen : Gegeven is ons oorspronkelijk niets dan een reeks
van sensaties, volgens de gebruikelijke, maar geheel onbewezen opvatting door dingen buiten ons bewerkt, en de flauwe
zielebeelden van herinnering en phantasie, die deze sensaties
reproduceeren ; voorts krachtige emoties, door deze sensaties
en hun beelden gewekt, en de flauwe beelden dezer emoties.
Hierdoor wordt de „reflection" van LOCKE tot iets secundairs,
de „sensation" tot het eenig oorspronkelijke. Voorts krijgt
HUME door dit aan te nemen een methode tot critiek van
begrippen. Die begrippen mogen slechts dan voor betrouwbaar
gelden, als men kan aanwijzen van welken oorspronkelijken
indruk (sensatie of emotie) zij een copie zijn. Is zoodanige
indruk (impression) niet te vinden, dan is het zoogenaamde
denkbeeld (idea) maar een verzinsel.
Hierdoor wordt nu in de eerste plaats het begrip van
substantie getroffen. Dit begrip is een valsch begrip. Wij
nemen alleen toestanden van de lichamen waar, nooit het
ding, dat ze heeft. Dus bestaan er alleen groepen, bundels, van
zinnelijke gewaarwordingen, niet lichamen. Ook de psychische
substantie, wier bestaan, zooals wij zagen, door BERKELEY
nog erkend wordt, is een hersenschim. HUME toont dit aldus
aan : „Wat een ander in zich-zelf vindt kan ik niet beoordeelen ; maar ik voor mij, als ik zoo goed mogelijk doordring
in wat ik „mij-zelven" noem, stuit daarbij altijd op een bepaalden toestand, een gevoel van koude, licht of schaduw,
liefde of haat, genoegen of verdriet. Ik kan mij-zelven nooit
te pakken krijgen zonder een bepaalden toestand, en bemerk
op elk gegeven oogenblik niets anders dan dien toestand.
Als die toestanden voor eenigen tijd ontbreken, zooals in diepen slaap, dan vind ik ook mij-zelven niet, en mag ik naar
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zielstoestanden door den dood vernietigd; kon ik niet denken,
noch voelen, noch zien, noch beminnen, noch haten na de
ontbinding van mijn lichaam, dan zou ik geheel vernietigd zijn.
Indien nu iemand, na ernstig en onbevooroordeeld onderzoek, meent, dat hij een ander denkbeeld van zich-zelf heeft,
dan moet ik erkennen niet met hem te kunnen redeneeren.
Gaarne wil ik hem toegeven, dat hij evengoed gelijk kan
hebben als ik, en dat wij ten aanzien van dit punt een
essentieel verschil vertoonen. Hij merkt wellicht in zich een
enkelvoudig en voortdurend bestaand wezen op, dat hij
„ik-zelf" noemt ; maar ik ben er zeker van, dat in mij zoo
iets niet merkbaar is."
De juistheid van HUME's zelfwaarneming is niet twijfelachtig;
is een begrip slechts betrouwbaar als het de copie is van een
waarneming, dan is dus ieder onzer niets anders dan een reeks
van verschijnselen, zoogenaamde „toestanden", die zijn levensgeschiedenis uitmaken. Wij houden onze vreugde, ons verdriet,
voor successieve toestanden van een blijvend wezen ; maar dit
blijvende wezen is dan een verzinsel ; de mensch is in geen
anderen zin een éénheid dan een onweder. Dat is de leer van
HUME, het is nog de leer der moderne empiristen, die in een
korte formule aldus door SPENCER is uitgedrukt : „Mind not a
substance, but a process".
Ook 't begrip van oorzaak en gevolg is een hersenschim.
Wij zien veranderingen op elkaar volgen, en meenen, dat dit
soms toevallig is (afstrijken van een lucifer en doorbreken
van de zon door de wolken) ; soms noodwendig (afstrij ken
van een lucifer en ontbranden daarvan). In 't laatste geval
spreken wij van causaalverband, en wij bedoelen er mede,
dat het tweede feit in zóódanig verband staat met het eerste,
dat het niet uitblijven kan, als het eerste er geweest is. Leert
nu de waarneming ons dit ooit ? Eigenlijk had HUME moeten
zeggen : Zij leert ons noch het eene feit, noch het andere
feit kennen, veel minder hun connectie. Die lucifers, die zon,
zijn slechts een bundel gewaarwordingen, verschijnselen in
mij, niet daarbuiten. Maar zoo consequent is HUME niet. Hij

— 465 —
zegt : de waarneming leert, dat dit verband vroeger in soortgelijke gevallen bestaan heeft. Brood heeft onzen honger
gestild ; vuur heeft ons gebrand. Maar wat leiden wij er uit
af? Dit, dat het ook in 't vervolg zal plaats vinden. Hoe
leiden wij dit toekomstig verband uit het verleden af? Niet
door redeneering, want dan moest het tegendeel tegenstrijdig
zijn, en er ligt geen tegenstrijdigheid in het denkbeeld, dat
de orde der natuur verandert. Dus door ervaring ? men
zegt toch : Wij namen waar, dat de dingen en hun samenhang onveranderd bleven. Maar juist die ervaring had alleen
betrekking op het verleden. Door welke redeneering komt
men er toe haar te doen gelden voor de toekomst ? Zulk
een redeneering is er niet. Wij gelooven zonder twijfel aan
de regelmatigheid der natuur, aan den vasten samenhang
van feit A met feit B, C en D enz., maar geenszins door
redelijk inzicht, maar door de werking der ideeënassociatie.
Zien wij de volgorde A, B dikwijls, dan doet de waarneming
van A de levendige gedachte aan B ontstaan op dezelfde
wijze als het hooren van den naam van een vriend ons zijn
gezicht doet voorstellen, of de eerste woorden van een vers
de volgende in gedachte brengen. Het daarbij ontstaande
gevoel is de gewaarwording, beantwoordende aan ons begrip
van oorzaak en gevolg. Maar het is alleen de levendigheid
van het gewekte phantasiebeeld, die werkelijk bestaat ; ten
onrechte houden wij voor een verband in de dingen buiten
ons, wat maar een verbinding is tusschen onze denkbeelden.
Ook de wiskunde is voor HUME's critiek niet veilig. Ruimte
kan volgens hem niets anders zijn dan een vereeniging van
gekleurde en tastbare punten van zekere kleine uitgebreidheid. Want die alleen nemen wij waar. Tijd is niets anders
dan een opeenvolging van ondeelbare tijdsdeeltjes (oogenblikken). Dus neemt de geometrie ten onrechte de oneindige deelbaarheid der ruimte aan, en de mechanica die van
den tijd. Zelfs de rekenkunde berust op zelfbedrog ;
1= 2
geldt alleen van twee volmaakt gelijke éénheden, maar die
nemen wij nooit waar.
Inderdaad is dit alles juist, wanneer, zooals HUME het voor-
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stelt, onze kennis alleen uit gewaarwordingen ontspringt, die
zich mechanisch aaneenvoegen, zoodat elk denkbeeld, dat
geen aequivalent vindt in de gewaarwordingen, de passieve
toestanden van den geest, reeds om die reden als bedriegelijk
moet verworpen worden.
Maar ook begrijpt men, dat een boek, waarin dit geleerd
wordt, geen instemming vond. De mathesis op zij te zetten,
is een sterk stuk. De persoonlijke identiteit in de practijk
te ontkennen, werpt het burgerlijk leven omver.
Men stelle zich een beschuldigde voor, die aan de rechtbank zou verklaren een Humeaan te zijn, en op grond daarvan ter verdediging zou aanvoeren : „Zeker heeft mijn naamgenoot JAN JANSSEN, die er even zoo uitziet als ik, op
denzelfden dag van dezelfde ouders geboren, voor zes weken
een diefstal gepleegd. Maar ik ben wel een naamgenoot, doch
niet dezelfde persoon, die ik zes weken geleden was, en dus
niet strafbaar."
Of men stelle zich een betaalmeester voor, die op grond
van HUME ' s philosophic weigeren zou een ambtenaar zijn salaris
uit te keeren, omdat hij niet gelooft, dat die ambtenaar nog
dezelfde persoon is.
Even vernietigend voor elk practisch handelen is de ontkenning van de volstrekte geldigheid der causaliteit. Hoe
zou een spoorwegingenieur een brug kunnen bouwen, of een
stuurman een schip besturen, als hij niet aannam, dat gelijke oorzaken altijd gelijke gevolgen hebben.
Het is HUME geenszins ontgaan, dat zijn philosophic elk
handelen onmogelijk maakt. In een zijner Essays zegt hij
zelf omtrent den sceptischen philosooph : „Als hij ontwaakt
uit zijn droom, zal hij de eerste zijn om mede te doen met
het uitlachen van zich zelf, en de eerste om te bekennen,
dat al zijn bezwaren maar een amusement zijn, en geen
andere strekking kunnen hebben dan aan te toonen in welk
een zonderlingen toestand de mensch is, die moet handelen
en het een en ander als waar aannemen, ofschoon hij niet
in staat is zich zelf zekerheid te verschaffen ten aanzien der
grondslagen van zijn handelingen en zijn overtuigingen, of
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de tegenwerpingen te weerleggen, die tegen die grondslagen
kunnen aangevoerd worden."
Is HUIViE's opvatting van de wijsbegeerte als zoo zuiver
theoretisch, dat men haar vergeten moet als men handelt,
houdbaar ? Daarbij wordt vergeten, dat de mensch vóór alle
dingen een handelend wezen is, die zelfs zijn kennis niet
dan handelend verkrijgt. Men kan lijdelijk opnemen, wat
door anderen wordt medegedeeld ; maar eigen inzicht verkrijgt men zoo niet. Daarom geldt, ook voor beoefenaars
der wetenschap : Primum vivere deinde philosophari.
Op rijperen leeftijd gekomen, heeft HUME dan ook een
ander middel toegepast dan deze onderscheiding tusschen de
theorie, waarin men allerlei begrippen verwerpt, en de practijk,
waarin men ze volgt, om gehoor te krijgen voor zijn philosophie. In zijn Enquiry concerning human understanding nl.,
die in 1748 uitkwam, verzwijgt hij de meest paradoxe leerstukken, en betoogt er slechts één, waarvan de paradoxie
niet zoo in 't oog springt.
In de Enquiry is geen sprake van de bedriegelijkheid
der wiskunde, noch van 't niet bestaan der buitenwereld,
noch van de ontkenning der persoonlijke identiteit. Tot deze
afwijkingen van de leer van den Treatise komt HUME
door de tegenstelling van tweeërlei kennis, die van „relations
of ideas", LOCKE ' s intuïtieve en demonstratieve kennis, en
van „matters of fact", LOCKE ' s empirische kennis. Het tegendeel van de stellingen der eerste groep is tegenstrijdig.
Voorbeelden zijn de wiskundige waarheden, zooals de stelling van PYTHAGORAS en : 15 = 2^• Het tegendeel van de
stellingen der tweede groep is niet tegenstrijdig, maar denkbaar. Zulk een stelling is bijv., dat de zon morgen opgaat.
Hieraan knoopt zich vast de critiek van het causaliteitsbeginsel. Er wordt op dezelfde gronden als in den Treatise
aangetoond, dat de stellingen omtrent causaal verband niet
zijn relations of ideas, want dat dit verband niet kan bewezen
worden, en dat zij ook niet zijn matters of fact, omdat
causaal verband evenmin kan worden waargenomen.
Met deze verkorte en populaire uitgaaf heeft HUME zijn
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was geworden, vestigden de Essays spoedig HUME's reputatie, en maakten zijn ideeën bekend. Dat echter critiek op
deze paradoxe meeningen, zelfs in den sterk gematigden
vorm van de Enquiry niet kon uitblijven, spreekt vanzelf.
De critiek, door HUM1i,'s leer in zijn vaderland uitgelokt, was
uitsluitend een strijd tegen windmolens. De critici begrijpen
HUME volstrekt niet. De Schotsche school (THOMAS REID,
BROWN en anderen) putten zich uit om te bewijzen, dat de
leer van HUME volkomen in strijd is met de denkbeelden,
waartoe het gezond verstand iederen sterveling leidt ; iets
wat door HUME nooit ontkend was. In de hoofdzaak zijn zij
het eigenlijk met HUME eens. Zoowel HUME als zijn critici
van de Schotsche school beweren : Wij moeten het bestaan
van dingen buiten ons aannemen, al kunnen wij dat niet
bewijzen ; maar REID legt den nadruk op de eerste verklaring,
HUME op de tweede ; en de vraag, die hij daaraan vastknoopt :
wat dan toch wel de bron van deze kennis is ?, gaat boven
het begrip van de school van den „common sense".
De ernstige critiek op HUME is eerst gekomen bij KANT,
en wij zullen er dus later nog op moeten terugkomen. Toch
schijnt het mij dienstig reeds nu enkele van de argumenten
te vermelden, die, naar ik meen, op KANT ' S voetspoor, tegen
HUME zijn aan te voeren. Zij komen hierop neer, dat de
stroom van bewustzijnstoestanden, die volgens HUME de eenige
werkelijkheid is, onmogelijk gekend kan worden. Immers :
I a . In onze waarneming van wat wij werkelijkheid noemen,
en in onze theorie daarover, zijn de „impressions" en „ideas"
van HUME verbonden op zekere manieren. Ten gevolge daarvan
kunnen wij ons bewust worden van inzichten, die, oppervlakkig genomen, gelijken op de slotsom van zekere bevindingen,
op iets wat wij eenvoudig bevinden aldus te zijn, maar die
inderdaad aangeven, hoe wij ons gehouden achten onze gewaarwordingen te combineeren. „Elke verandering heeft een
oorzaak", „geen ding heeft een eigenschap en heeft die tevens
niet", zijn waarheden, die zich voordoen als algemeene stellingen, evenals : „Linden hebben hartvormige bladen", „marmer
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heeft een soortelijk gewicht van drie". Maar inderdaad drukken
die eerste stellingen uit zekere regels, waaraan wij ons bij het
verwerven van kennis gebonden achten, zekere eischen, die wij
stellen aan alles, wat voor werkelijkheid zal doorgaan. (Verg.
pag. 88). HUME erkent hun bestaan, ziet terecht in, dat zij
niet door combinatie van gewaarwordingen verkregen worden,
en houdt ze daarom voor ficties ; KANT ziet ze aan voor
producten van geestelijke werkzaamheid, die een geheel anderen naam verdienen. Oorzaak en gevolg, noodwendigheid
en onmogelijkheid zijn zeker begrippen, die de geest maakt,
evenals de ficties van een dichter ; maar wat den geest aanleiding geeft zulke begrippen te vormen is het zich bewust worden van zekere synthetische functies, die de geest op het
gegevene toepast, en zonder welke dit geen voorwerp van
kennis zou worden. Wat zoo verbonden is, wordt in zijn verbinding gekend, bijv. dat de zon warmte en licht geeft, maar
uit die verbinding geïsoleerd wordt het niet gekend.
2°. HUME geeft van 's menschen kennis ook daarom een
onjuiste voorstelling, omdat het subject bij hem verdwijnt.
Zijn reeks van levendigere en flauwere zielstoestanden wordt
wel geacht te bestaan, maar te bestaan voor niemand. Wat
wij als werkelijkheid beleven is een reeks van toestanden,
die bestaan voor ons, die w ij voelen. Die Ik, waarvoor bij
elk van ons zijn zielstoestanden bestaan, is iets anders dan
zijn persoonlijkheid, zijn individualiteit, dan hij-zelf in den
gewonen zin van het woord. Want tot dit persoonlijk, individueel, empirisch Ik behooren wel degelijk de toestanden,
die iemands levensgeschiedenis uitmaken. Maar het Ik als
subject, waarvoor de gekende zaken bestaan, is niet iets, dat
gekend wordt. Het wordt alleen gedacht als een onmisbaar
iets bij elke gedachte ; waargenomen of gevoeld wordt het
nooit ; want al het waargenomene of gevoelde doet zich voor
als object voor het subject. Maar de inrichting van ons kenvermogen blijkt zoo te wezen dat wij bij alles wat wij
waarnemen, denken, voelen, begeeren, de gedachte kunnen
voegen : Ik neem het waar, Ik denk dit, Ik wil dat. Zoo
dient men dus te onderscheiden tusschen de empirische apper-
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ceptie, het bewustzijn van individueele toestanden en de
transcendentale apperceptie, waardoor alleen de empirische
mogelijk is.
3°. HUME ' s kenleer is ook daardoor onvolledig, omdat zij
geen rekenschap geeft van de betrekking van sommige onzer
zielstoestanden, die wij denkbeelden noemen, op objecten.
Waarom zekere groep van sensaties door mij betrokken wordt
op een karaf water of een gloeiende kachel, blijft geheel duister.
Ja, HUME zegt, dat de minste graad van philosophische bezinning voldoende is om ons te doen inzien, dat dit betrekken ten onrechte geschiedt, en dat de karaf en de kachel
niets anders zijn dan bundels sensaties, die niet betrekking
hebben op voorwerpen, welke iets anders zijn dan juist die
sensaties. Maar ook om van zijn sensaties te spreken moet
HUME ze zich herinneren, ze zich voorstellen, en ook daarbij
betrekt hij den inhoud zijner voorstelling op een object, den
vervlogen zielstoestand, waaraan hij denkt of waarvan hij
spreekt.
Deze moeilijkheid is van zoo overwegenden aard, dat
zelfs HUME, die anders zoo consequent doorredeneert, niet
meer de consequenties van zijn leer heeft kunnen trekken,
zelfs niet in zijn zuiver theoretische leer, die hij in de practijk
verwerpt. Hij leert : het eenige wat wij kennen is een lange
reeks sensaties en haar reproducties, voorts de emoties van
vreugde en leed enz. door deze gewekt, en de reproducties
van deze emoties. Hij houdt dus ook verleden, voorbijgegane
emoties enz. voor bestanddeelen der werkelijkheid, want hoe
zou hij anders kunnen spreken van een reeks? Nu is het
echter duidelijk, dat wij een sensatie, die wij ons herinneren,
niet beleven, zooals de oorspronkelijke sensatie, maar dat
wij ons haar alleen voorstellen. HUME zal bijv. zeggen :
Op dien dag van 't jaar 1758 kreeg ik de sensatie, die de
menschen aan 't zien van den Dom te Milaan toeschrijven,
en ondervond ik een emotie van bewondering. Maar als hij
dit in 't jaar 177o vertelt, is het duidelijk, dat hij het bestaan aanneemt van nog iets anders dan sensatie en emotie.
Hij kent die oude sensatie en die oude emotie alleen, door-
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dien hij er zich in zijn verbeelding een voorstelling van ontwerpt, waarvan zij de voorwerpen zijn. Wordt dus aan de
voorstelling geen representatief karakter toegekend, dan heeft
HUME geen reden om aan die oude sensatie en emotie van
1758 te gelooven, en zou hij moeten zeggen : Ik vind in mij
zelf op 't oogenblik een toestand, die mij volgens de gewone
opvatting machtigt te zeggen, dat ik in 1758 die sensatie
en emotie gehad heb. Maar daar ik begrepen heb, dat de
neiging der menschen om zulke toestanden op voorwerpen
te betrekken een hunner natuurlijke verkeerdheden is, mag
ik niet gelooven aan 't bestaan dier oude sensatie.
Ware hij consequent geweest, hij had moeten zwijgen.
Hij kan niet spreken over ideas of over impressions, die hij
in zich vindt, zonder zich die toestanden voor te stellen, d. w. z.
er denkbeelden van te maken. Wat hij over zijn eigen zielstoestanden mededeelt, weet hij alleen, omdat hij ze zich zoo
voorstelt. Mag nu de voorstelling niet beschouwd worden
als representatief, mag haar inhoud niet op iets anders dan
zij zelf, op haar voorwerp, betrokken worden, dan mag HUME
ook niets over zijn zielstoestanden zeggen. Zoolang hij ze
beleeft, kent hij ze niet; als hij ze kent, beleeft hij ze niet meer.
Het spreekt vanzelf, dat HUME, om ondanks deze consequenties van zijn kenleer over godsdienst en moraal te
kunnen handelen, het voorbeeld moet volgen van den sceptischen philosooph, dien hij beschrijft ; in de practijk moet
hij zijn theoretische uitkomsten althans ten deele vergeten.
Toch blijven zij natuurlijk niet zonder grooten invloed op
zijn ethiek en godsdienstphilosophie.
Toegepast op dat deel der methaphysica, dat theologia
naturalis heet, leiden zij hem tot verwerping van het deïsme.
De deïsten plachten Gods bestaan te bewijzen door het kosmologisch bewijs : De wereld heeft een oorzaak, dus moet
er een Schepper zijn ; of door het physico-theologisch bewijs:
In de wereld vertoont zich orde en schoonheid, dus is zij
het werk van een goed en wijs Schepper. Beide bewijzen
vallen natuurlijk met de wetenschappelijke waarde van het
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causaliteitsbegrip. De theologia naturalis in haar geheel is
sophistiek en illusie, evenals de metaphysica, waarvan zij een
deel is. In de slotwoorden van de Enquriy heeft HUME die
meening met vollen nadruk uitgesproken. „Als wij, overtuigd
van deze beginselen, bibliotheken doorloopen, welke verwoesting moeten wij daar dan aanrichten ? Als wij eenig boek in
de hand nemen over de godheid bijv. of over de gangbare
metaphysica, laat ons dan vragen : Bevat het abstracte redeneeringen over grootheden of getallen ? Neen. Bevat het dan
proefondervindelijke redeneering over feiten ? Neen. In 't vuur
dan er mede, want dan kan het niets anders bevatten dan
sophistiek en illusie."
Even onaannemelijk als HUME de bewijzen voor het bestaan
van God vindt, even onaannemelijk acht hij de meening der
deïsten over het ontstaan van den Godsdienst. De deïsten
leerden : de natuurlijke godsdienst met twee of drie dogma's
is de oorspronkelijke, die door priesterbedrog bedorven is.
HUME verwerpt die stelling. In zijn Natural History of
Religion geeft hij beschouwingen van waarde over ontstaan
en ontwikkeling der godsdiensten. Zooals bij zijn sceptische
kenleer past, wordt de invloed van het nadenken over de
natuurverschijnselen en den eigen levensloop geheel op den
achtergrond geschoven. De godsdienst is nooit ontstaan door
nadenken, maar kan alleen af door gemoedsaandoeningen Of
door openbaring ontstaan. Natuurlijk wordt alleen de eerste
oorsprong in de Natural History of relig ion behandeld;
voor den tweeden betuigt HUME in zijn werken een eerbied, dien hij niet voelde. Vrees en hoop ten aanzien van
toekomstige gebeurtenissen leiden tot het vragen van hulp ;
het danken ; het offeren aan de zee, den wind, de natuurvoorwerpen in 't algemeen, als menschelijke wezens gedacht.
Dat is de natuurgodsdienst, even ruw als onnoozel. Uit dit
polytheïsme ontwikkelt zich het monotheïsme, doordat de
geloovigen kun god boven alle andere verheerlijken, eindelijk
geen andere goden naast hem dulden. Van bedrog is daarbij
geen sprake ; psychologisch laat zich de historie van den
godsdienst volkomen zonder priesterbedrog begrijpen, als men
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maar niet aanneemt, dat de oorspronkelijke godsdienst het
zoo volmaakt mogelijke monotheïsme was.
Hoewel deze beschouwing zonder twijfel boven het deïsme
staat, is zij zeker deels onjuist, deels onvolledig. De godsdienstige practijken berustten zeker bij de Grieken bijv. op
den wensch om den loop der gebeurtenissen te veranderen,
dus op hoop of vrees. Maar zij konden alleen ontstaan, doordat men de zee, de rivieren, den donder, den hemel enz.,
als levende wezens beschouwde, en dit was 't gevolg van een
verstandelijke overweging. Had zoo de rede reeds van den
beginne af meer invloed op den inhoud van den godsdienst
dan HUME toegeeft, ook de overgang van polytheïsme tot
monotheïsme is niet in de eerste plaats aan de vleierij der
geloovigen te danken; een groote rol speelt daarbij ook het
wetenschappelijk besef van den samenhang der dingen in het
Heelal. Zoodra het blijkt, dat de bewegingen der zee samenhangen met die van lucht en aarde, kan men ze niet ieder
toeschrijven aan een afzonderlijke godheid.
Dat voorts verschillende opvattingen over het menschelijk
leven zich afspiegelen in de godsdiensten, ziet HUME in het
geheel niet. Sommige veroordeelen de zelfzucht, en eischen
zelfverloochening, zooals Boeddhisme en Christendom ; maar
HUME houdt zelfverloochening voor een monnikendeugd, en,
meenende, dat de moreele onderscheidingen overal in hoofdzaak dezelfde zijn, miskent hij ten eenenmale het beginsel
der godsdiensten, die deze monnikendeugd prediken, en denkt
daarbij wel niet aan priesterbedrog, maar aan priesterblindheid.
Evenzeer als HUME's sceptische kenleer hem verhindert tot
een aannemelijke godsdienstphilosophie te komen, evenzeer
belet zij hem een bruikbare ethiek te ontwikkelen. Hoewel
hij meent, dat de moreele onderscheidingen overal en altijd
ongeveer op dezelfde wijze gemaakt worden, is hij er ver
vandaan de rede een grooten invloed daarbij toe te kennen.
De mensch is de speelbal zijner begeerten. Wat hem aangenaam aandoet, begeert hij ; wat hem onaangenaam stemt,
vliedt hij ; zijn handelingen hangen van deze gemoedsbewe-
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rede noemt, is slechts het overwicht eener kalme gemoedsbeweging, door de aantrekkelijkheid van een verwijderd
toekomstig goed of de afstootende kracht van een toekomstig kwaad bewerkt. Inderdaad is de zelfbeheerschende en
wilskrachtige man iemand, die zich niet door kleine oogenblikkelijke voor- of nadeelen laat verhinderen voor de toekomst te zorgen.
Wat de beteekenis van 't verschil tusschen goed en kwaad
aangaat, zoo geeft HUME een uitstekende schets van het
utilisme. Goede daden en karaktertrekken zijn altijd nuttig
of aangenaam, 't zij voor den dader of bezitter, 't zij voor
anderen. Schranderheid, vlijt, geestkracht, voorzichtigheid,
matigheid behooren tot de eerste rubriek ; rechtvaardigheid
en welwillendheid tot de tweede. Dat deze deugden ingenomenheid wekken, kan men alleen begrijpen, als men erkent,
dat de mensch niet door het streven naar eigenbelang alleen
gedreven wordt, maar ook onbaatzuchtig het heil van anderen
wenscht. 'Zelfzucht is -- zooals BUTLER reeds uiteengezet
had — altijd iets secundairs ; de eerzuchtige begint altijd naar
eer te streven uit instinct ; bemerkt hij, dat het verkrijgen
van eer hem genot geeft, dan kan hij later naar eer streven
om het genot, dat zij geeft. Eerst dan is hij zelfzuchtig.
Ook de menschenvriend kan een egoïst worden, wanneer hij
menschlievend is om de bevrediging, die hem zijn goede daden
geven ; maar hij begint met instinctmatig voor anderen iets
te doen. M. a. w. 's menschen instincten drijven hem tot allerlei
handelingen, die deels aangenaam en nuttig voor hem zelf
deels voor anderen blijken te zijn, of wel omgekeerd. Heeft
hij die ervaring gemaakt, en richt hij nu zijn daden stelselmatig in uitsluitend tot zijn eigen best dan is hij een egoïst;
maar de meeste menschen leven niet zoo systematisch.
Op blz. 456 heb ik reeds gewezen op de nevelachtigheid
van het utilisme, waarvan HUME een zoo krachtig verdediger
is. Thans nog een ander bezwaar. Het nut van daden is
zeker niet de grond, waarom wij ze moreel noemen ; want
levenlooze dingen, die zeer nuttig zijn, noemen wij niet moreel.
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En zelfs vele daden, die zeer nuttig zijn, bijv. de uitvinding
der stoommachine, van de telegraaf enz., worden niet moreel
genoemd.
Dat het utilisme zooveel aanhangers vindt, is te verklaren,
hieruit, dat ieder, die dieper nadenkt, erkent, dat moreele
handelingen altijd nuttig zijn. Maar deze leer over het verband tusschen nut en moraliteit, die het voortgebrachte nut
beschouwt als gevolg der moreele handeling, is een geheel
andere dan die der utilisten, dat de moraliteit van een handeling afhankelijk is van, en evenredig aan het te verwachten
nut. Terwijl de eerste zegt, dat al wat moreel is, nuttig is,
keert de tweede deze stelling om en noemt moreel al wat
nuttig is.
Ondanks de groote bezwaren, die tegen het empiristische
stelsel der Engelschen in te brengen zijn, heeft hun leer een
zeer grooten invloed verworven, en niet alleen in Engeland.
Op het vaste land is de achttiende eeuw gekenmerkt door
een groot verschil tusschen de officieele wijsbegeerte, op de
academies gedoceerd, en de niet-officieele daarbuiten. De
eerste is aanvankelijk Of de Cartesiaansche Of de scholastieke,
maar maakt weldra (althans in Duitschland) plaats voor de
Leibnitz-Wolffiaansche. Maar de philosophic, die invloed had
in het leven, was veeleer de populariseering en ontwikkeling
der Engelsche denkbeelden door Fransche schrijvers, vooral
door VOLTAIRE, waarbij zich omstreeks 't midden der eeuw
in ROUSSEAU een nieuwe invloed komt voegen.

HOOFDSTUK III.
Het Duitsche rationalisme.

g 78. LEIBNITZ.
De philosophie, die in het grootste deel der I8 e eeuw aan
de Duitsche universiteiten de alleenheerschende geweest is,
heeft het zonderlinge lot gehad niet uitgedacht en in systeem
gebracht te zijn door denzelfden denker. Zij bestaat voornamelijk uit de denkbeelden van LEIBNITZ, door WOLFF,
al is het niet zonder eenige belangrijke wijzigingen, tot een
uitvoerig stelsel uitgewerkt.
Zulk een verhouding is alleen mogelijk, doordat LEIBNITZ
nooit tijd heeft kunnen vinden iets anders te publiceeren
dan kleine artikelen, zoodat men zin denkbeelden voornamelijk moet leeren kennen uit nagelaten werken en zijn
correspondentie met vele geleerden. En dit gebrek aan tijd
is het natuurlijk gevolg van een leven als dat van LEIBNITZ,
die, in de eerste plaats diplomaat en staatsman, slechts
enkele vrije uren aan wetenschappelijk onderzoek kon wijden,
en tijd te kort kwam voor de uitwerking der resultaten.
Met het oog hierop is het noodig iets te zeggen over LEIBNITZ ' in zekeren zin schitterende, in anderen zin zoo onbevredigende loopbaan.
GOTTFRIED WILHELM LEIBNITZ werd in 1646 te Leipzig
geboren, waar zijn vader professor was ; zijn jeugd wordt ons
g eschetst als die van een wonderkind zooals HUGO DE GROOT.
Als I5 jarig jongmensch wordt hij student met een belezenheid in oude schrijvers, waaronder ARISTOTELES, PLATO, PLOTINUS, scholastieke en theologische schrijvers, die de meeste ge-
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leerden nooit bereiken. In 1664 magister philosophiae geworden,
wordt hij in 1666 te Leipzig verhinderd te promoveeren in
de rechten ; hij wordt daarop te Altdorf bevorderd.
Politieke werkzaamheid neemt het grootste deel van zijn
tijd in beslag. Van 1668-1676 is hij in dienst van den
Keurvorst van Mainz, en wel van 1672-1676, als attaché
van 't gezantschap, eerst te Parijs, dan te London, bezig met
diplomatieke onderhandelingen, vooral in zake onzen oorlog
van 1672.
Van 1676-1716 is hij bij den hertog (sedert 1693 keurvorst) van Hannover belast met het beheer der bibliotheek,
met diplomatieke werkzaamheden, en het schrijven der historie van 't vorstelijk geslacht. Daarvoor onderneemt hij van
1687-1690 een reis door Duitschland èn Italië ter nasporing van de archieven.
Al zijn leven is hij bezig met mathematische studiën, met
mechanica, met chemische en andere natuurwetenschappelijke onderzoekingen ; voorts wijdt hij veel tijd aan onderhandelingen en geschriften in zake de hereeniging van Protestanten en Katholieken ; eindelijk is hij bij tal van hoven
ijverig bezig met de oprichting van geleerde genootschappen.
Zoo is hij de stichter en de eerste voorzitter van de Berlijnsche Akademie van Wetenschappen en ontwerpt hij plannen voor de oprichting van dergelijke genootschappen in
Dresden, Petersburg en Weenen. Geen wonder, dat hij klaagt
over de veelvuldigheid en de verscheidenheid zijner bezigheden.
Tengevolge van dit onrustige leven is hij nooit geraakt
tot rustige uiteenzetting zijner philosophie. Weinige jaren
voor zijn dood (1716) schreef hij de beide grootere werken,
die bij zijn leven uitgegeven zijn : de Théodicée (1710), op
verzoek der Koningin van Pruisen, en de Monadologie (1714)
op verzoek van Prins EUGENIUS van Savoye.
Vele belangrijke zaken verschenen eerst na zijn dood in
brieven en in posthume werken, waaronder 't gewichtigste
van al zijn werken Nouveaux essais sur l'entendement humain,
dat eerst in 1765 uitkwam.
Daardoor kon het gebeuren, dat LEIBNITZ ' eigen philosophie

— 478 —
reeds bij zijn leven geheel verdrongen werd door WOLFF'S
systemathische uiteenzetting daarvan, die er echter in enkele
niet onbelangrijke punten van verschilde.
Maar niet alleen de uitwendige vorm, dien LEIBNITZ aan zijn
gedachten gaf, onderging den invloed van zijn levensomstandigheden ; de staatsman en diplomaat doet zich ook telkens
kennen in den inhoud. Zijn conciliante aard, die hem geschikt
maakte als bemiddelaar op te treden tusschen de verschillende hoven, en die hem het plan deed opvatten het Katholicisme en Protestantisme te verzoenen, heeft hem ook in de
philosophic in vele belangrijke vraagstukken een middenweg
doen inslaan. 1) Wij zullen de bewijzen van dezen afkeer
van scherpe tegenstellingen en uiterste richtingen herhaaldelijk zien bij de nadere beschouwing van LEIBNITZ ' ideeën,
waartoe wij thans overgaan.
Vooreerst verzet LEIBNITZ zich tegen de scherpe tegenstelling, die de Cartesianen maken tusschen hun twee substanties, waarvan de eene, de lichamelijke, alleen uitgebreid
en voor beweging vatbaar zal zijn, en de andere, de geestelijke, niet uitgebreid, niet voor beweging vatbaar, maar bewustzijn hebbende van eigen toestanden.
Ten aanzien van 't lichaam verwerpt LEIBNITZ DESCARTES'
gelijkstelling van het mathematische met het werkelijke
lichaam. Hij betoogt, dat ondoordringbaarheid en weerstand
tegen bewegende krachten even essentieele eigenschappen
zijn als uitgebreidheid, zooals blijkt uit den verschillenden
weerstand tegen dezelfde kracht, die bijvoorbeeld een houten
1 ) Een karakteristieke beschrijving van deze eigenschap geeft LEIBNITZ zelf
in de volgende passage:
„Wenn ich mich irre, so irre ich lieber im Vortheil der Andern. So verhalte ich mich auch in der Lecture. Ich ruche in fremden Schriften nicht das
Tadelnswerthe, sondern was ich billigen and woraus ich lernen kann. Dieses
Verfahren ist nicht besonders Mode, aber es ist das billigste and nutzlichste.
Es gibt wenig Bucher, in denen ich nicht etwas zu meinem Nutzen finde."
„Es klingt seltsam: ich billige das meiste was ich lese. Da ich Weiss wie
verschieden die Dinge genommen werden ; so finde ich beim Lesen immer etwas
Glas den Schriftsteller entschuldigt and vertheidigt. Daher kommt es selten, dass
Mir etwas misfdllt, obgleich mir das Eino mehr, das Andere weniger zusagt."
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dan een ijzeren van 't zelfde volume en denzelfden vorm.
Dat DESCARTES een zoo onhoudbare meening verkondigde,
is trouwens alleen te verklaren uit zijn oppositie tegen de
qualitates occultae der scholastieken ; om deze nevelachtige
begrippen te verwijderen wilde hij alleen met mathematische
begrippen werken, die scherp te definieeren zijn. Buiten de
Cartesiaansche school was DESCARTES ' meening dan ook
nooit aangenomen. LOCKE had in Boek II van zijn werk
het verschil uiteengezet. Hij betoogde, dat lichamelijkheid
wel ruimtelijkheid onderstelt, maar niet omgekeerd ; de
deelen der ruimte zijn niet te scheiden, die van het lichaam
wel. BOYLE en NEWTON waren LOCKE bijgevallen, en hadden
die opvatting tot de gangbare gemaakt in de natuurwetenschap.
Ten aanzien van het geestelijk bestaan heeft DESCARTES
zich, volgens LEIBNITZ, vergist, toen hij het bestaan van onbewuste geestestoestanden ontkende. Dit punt kwam reeds
in het Eerste Boek ter sprake, en wij hebben reeds herhaaldelijk, o.a. bij de bespreking van LOCKE ' S boek gezien, hoe
noodig de onderscheiding is, die LEIBNITZ invoerde tusschen
gepercipieerde en geappercipieerde zielstoestanden.
Het nader onderzoek der zinnelijke waarneming heeft sedert vele voorbeelden van onbewuste zielstoestanden opgeleverd, die LEIBNITZ nog niet kon aanvoeren. Het physiologisch
onderzoek, beginnende met BERKELEY ' S Theory of Vision
heeft getoond, dat grootte, vorm en afstand der voorwerpen
niet direct gegeven zijn, maar afgeleid worden uit gegevens,
die ons niet duidelijk bewust worden : de grootte van het
netvliesbeeld ; de meerdere of mindere scherpte van zijn
begrenzing ; de voorwerpen, die wij tegelijk met het voorwerp zien, enz.
Bij vele van de voorbeelden van onbewuste zielstoestanden,
die aangehaald worden, laat zich de vraag stellen : Zijn zij
wel werkelijk onbewust ? Zijn zij niet veeleer bewust, maar
oogenblikkelijk vergeten ? Zoo bijv. bij LEIBNITZ ' eerste voorbeeld van het aanhoudende geluid van een stampenden molen,
waaraan wij eindelijk zoo gewend raken, dat wij het niet
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meer hooren. Maar niet in alle gevallen laat zich die verklaring toepassen. Bij den genoemden toestand is er maar wat oplettendheid noodig om hem weer bewust te doen worden ;
maar ook de scherpste oplettendheid maakt de indrukken niet
merkbaar, waaruit het zien ontstaat. Alleen het physiologisch
onderzoek heeft aan 't licht gebracht, hoeveel daarbij in den
geest moet omgaan zonder dat hij 't zelf bemerkt.
Die leer der onbewuste zielstoestanden speelt bij LEIBNITZ
een groote rol, niet slechts omdat zij hem het belangrijkste
wapen verschaft voor zijn bestrijding van het empirisme —
zooals wij reeds bij de bespreking van LOCKE ' s boek zagen
— maar ook, omdat zij een noodzakelijke voorwaarde is
voor het fundamenteele punt van LEIBNITZ ' leer : zijn monadologie of leer omtrent de substanties in de wereld. Hier
wijkt nu LEIBNITZ èn van SPINOZA èn van DESCARTES aanmerkelijk af. Volgens DESCARTES zijn er twee substanties:
de uitgebreide, stoffelijke en de denkende, geestelijke ; SPINOZA maakt daarvan één substantie, die èn stoffelijk èn
geestelijk is. Die vereeniging van het stoffelijke en geestelijke neemt LEIBNITZ over, maar van de eenc substantie van
SPINOZA maakt hij er vele, en wel oneindig vele. Die substanties worden „monaden" genoemd om hun ondeelbaarheid aan te duiden ; zij zijn niet uitgebreid, en gelijken in
dit opzicht op wiskundige punten ; zij moeten gedacht worden
als krachten, die van uit een bepaald centrum allen invloed
weren uit de spheer, waartoe hun werking zich uitstrekt ;
dit laatste om de ondoordringbaarheid der lichamen en den
weerstand, dien zij bieden aan bewegende krachten ; immers
weerstand bieden schrijven wij steeds aan een kracht toe.
Doordat hij ze als krachten beschouwt, kan LEIBNITZ den
monaden ook een eigen werkzaamheid toeschrijven, waardoor
hij een groot voordeel boven SPINOZA en DESCARTES verkrijgt. In SPINOzA ' s stelsel is het eenig werkzame de goddelijke substantie ; de bijzondere dingen vertoonen zuiver lijdelijk
wat uit haar natuur voortvloeit. En ofschoon DESCARTES deze
lijdelijkheid alleen aan de lichamen toeschrijft, en ze voor
de zielen tracht te ontgaan, slaagt hij daarin alleen door
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onhoudbare onderstellingen, zooals zijn leer van den vrijen wil.
De activiteit der monaden openbaart zich daarin, dat zij
wezens zijn met psychische toestanden ; zij worden gedacht
als zich iets voorstellende en begeerende wezens. Van die
voorstellingen heeft ieder eenige kennis in de waarnemingen,
die hij maakt, en de gedachten, die hij denkt ; van de begeerten evenzeer, bijv. in zijn ondervinding van honger en
dorst. Die begeerte zal niets anders zijn dan het streven der
monade van de eene voorstelling op de andere over te gaan ;
dorst bijv. het streven om van de waarneming eener droge
keel tot die van het doorslikken van water te komen. Dit
streven zou men natuurlijk duidelijker het streven om van
de eene waarneming tot een andere te komen kunnen
noemen. Maar de waarneming is maar een bijzondere soort
van voorstelling, diegene namelijk, die begeleid wordt door
't besef van de werkelijkheid van haar voorwerp, waardoor zij
zich van de herinnerings- en phantasievoorstelling onderscheidt.
Wil men de menschelijke begeerte in 't algemeen aanduiden,
dan moet men van de voorstelling in 't algemeen spreken ;
de leerling, die een wiskundig vraagstuk oplost, of die ijverig
in zijn herinnering zoekt naar de beteekenis van een Latijnsch
woord, streeft niet naar een andere waarneming, maar naar
een andere voorstelling. Dat overgaan van de eene voorstelling op de andere is de
eenige activiteit, die de monade bezitten kan. Immers deze
is een substantie ; zij voert een geheel afgesloten bestaan ;
„heeft geen vensters". Zoomin als nu een monade den invloed van iets buiten haar ondergaan kan, zoo min kan zij
op iets buiten haar werken, want er bestaat in de wereld
niets dan monaden. Toch schijnt wederkeerige werking overal
in de wereld voor te komen ; dat het eene lichaam op het
andere werkt, behoort tot de grondovertuigingen van het
„gezond verstand". Die schijnbare inwerking der lichamen
op elkaar wordt volgens LEIBNITZ veroorzaakt door wat hij
de „harmonie préétablie" der monaden noemt. Alle monaden
stellen zich dezelfde wereld voor, niet omdat die wereld haar
stempel van buiten op hen afdrukt of indrukken op hen
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maakt -- dat zou met den aard der monade als substantie
geheel in strijd zijn —, maar God heeft van den beginne af
de monaden zoo geschapen1), dat terwijl ieder voortdurend
met volle zelfstandigheid de wetten van haar eigen ontwikkeling volgt, zij toch met alle andere voortdurend in overeenstemming is. Het is duidelijk, dat deze leer het meest
volstrekte determinisme meebrengt. Zoodra er ook maar de
geringste speelruimte is voor een monade om af te wijken
van den vastgestellen weg, is de harmonie van de geheele
wereld verstoord.
De inhoud der voorstellingen van alle monaden is dus
dezelfde, niet echter de duidelijkheid, waarmede in elke
monade die inhoud wordt voorgesteld, en een monade staat
op des te hoogeren trap, naar mate dc meerdere of mindere
volmaaktheid van haar voorstellingen. Om nu de monaden
te rangschikken gebruikt LEIBNITZ zijn onderscheiding tusschen
bewuste en onbewuste zielstoestanden.
Alle monaden hebben percepties, maar bij de lager staande,
in de anorganische stof, zijn al die percepties onbewust. De
monade, die een dierenziel is, voegt daarbij herinnering 2),
en wordt daardoor door ondervinding in zekeren zin wijzer,
zooals de hond, die den opgeheven stok, en de ezel, die den
lastigen steen vermijdt. De menschenziel gedraagt zich meestal
juist zooals een dierenziel, slechts nu en dan vertoont zij
haar hoogere ontwikkeling, die daarin bestaat, dat zij het
bestaan van haar toestanden als haar toestanden opmerkt,
en zich min of meer bewust is van de algemeene waarheden,
die den grondslag der wetenschap uitmaken. Aan dit verschil
tusschen het dierlijk gewaarworden van koude, warmte, licht,
kleur enz. (perceptie) en het opmerken, dat men zulke ge1) LEIBNITZ gebruikt zelf voor de monaden de uitdrukking „fulgurations de
Dieu", uitstralingen der Godheid. Hij ziet daarbij echter over het hoofd, dat
elk „voortgebracht" of „geschapen" worden der monaden in strijd is met haar
karakter als substanties.
2) De naam „herinnering" voor dezen toestand der dierenziel schijnt mij van
twijfelachtige juistheid. Wat wij bij menschen „zich herinneren" noemen, onderstelt eigenaardigheden, die volgens LEIBNITZ in de dierenziel niet voorkomen.

— 483 --

waarwordingen heeft (apperceptie), hecht LEIBNITZ groote
waarde. Wetenschap is eerst mogelijk, als men niet bij de
menschelijke gewaarwordingen blijft staan, maar ze vergelijkt,
verbindt, scheidt, wat alleen door dien hoogeren vorm van
bewustzijn, apperceptie, mogelijk is. Natuurlijk is deze reflecteerende zelfkennis in den mensch slechts in beperkte mate
voorhanden, en LEIBNITZ onderstelt daarom het bestaan van
een reeks van genii, die des te hooger in die reeks zullen
staan, naar mate zij volmaakter denkbeelden bezitten.
Daardoor komt LEIBNITZ er toe een classificatie te geven
van de denkbeelden, die hij naar vier gezichtspunten rangschikt. Een denkbeeld kan zijn :
I. helder of duister ;
2. bepaald of verward ;
3. adaequaat of inadaequaat ;
4. intuïtief of symbolisch.
Wat LEIBNITZ over de verschillende graden van volkomenheid van denkbeelden opmerkt, schijnt mij bijzonder geschikt ieder in staat te stellen over de waarde zijner denkbeelden te oordeelen. Hij zal bevinden, dat vele zijner denkbeelden niet helder zijn, dat hij bijv. een denkbeeld heeft
van socialistisch, 't welk hem niet in staat stelt te beoordeelen
of PLATO ' S ideale staatsregeling al dan niet socialistisch is.
Is een denkbeeld helder bevonden, dan rijst de vraag : Is
het ook bepaald? Zonder twijfel hebben wij een helder denkbeeld van een eik of een olm, maar betaald is dat denkbeeld
alleen bij de botanici, omdat alleen de botanicus de kenmerken
aan kan geven, waarom hij het eene individu tot de eene
soort, het andere tot de tweede rekent. Adaequaat zou
een denkbeeld zijn, als men ook van de kenmerken, die den
inhoud vormen, een bepaald denkbeeld had, en wederom
van de kenmerken dier kenmerken enz. Maar volkomen
adaequate denkbeelden zijn voor den mensch onbereikbaar,
o. a. omdat er vele kenmerken verkregen worden door directe
waarneming (van kleuren, reuken enz.), die wel zeer helder,
maar niet bepaald zijn. Eindelijk moet een volmaakt denkbeeld intuïtief, niet symbolisch zijn. Symbolisch is bijv. het
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wiskundig begrip van 't oneindig kleine en 't oneindig groote,
omdat wij de voorwerpen dier denkbeelden niet voor onzen
geest kunnen stellen, zooals de roode kleur of de melodie
van 't Io Vivat. „Oneindig is een lijn, die geen eind heeft."
Hierin kennen wij 't begrip „einde" intuïtief, evenzoo 't begrip
van ontkenning, door 't woord „geen" uitgedrukt ; maar de
woordverbinding „rechte lijn, die geen einde heeft" stelt ons
voorstellingsvermogen voor een onvervulbare taak. Wij behelpen ons in zoodanig geval met teekens in plaats van
het beteekende. Zeer dikwijls werken wij met zulke symbolische begrippen ; de algebra doet bijv. nooit iets anders.
Begrippen, die én clarae, én distinctae, én adaequatae, én
intuïtivae zijn, heeft de mensch niet, alleen kan hij zich symbolisch en inadaequaat zulk een volmaakte kennis voorstellen.
Die kennis komt alleen toe aan de hoogste monade, de
Godheid, die uitsluitend volmaakte denkbeelden bezit. De
menschenziel heeft eenige heldere, eenige intuïtieve, betrekkelijk weinig bepaalde denkbeelden en geen enkel adaequaat.
In vele menschenzielen wemelt het van denkbeelden, die
duister, verward, enz. zijn. De genii, die zich tusschen de menschenziel en de Godheid bevinden, staan te dichter bij deze,
naar mate hun denkbeelden meer de volmaaktheid naderen.
Bij deze rangschikking der monaden in één reeks valt de
grens weg, die men gewoonlijk trekt tusschen het levende en
het levenlooze, want ook het levenlooze heeft volgens LEIBNITZ
percepties. Zoo moet hij dan dat onderscheid anders bepalen
dan men gewoonlijk doet. Hij stelt zich dit verschil aldus voor:
Elk stoffelijk lichaam is een aggregaat van zeer vele monaden ;
elk dier monaden is een ziel. Maar nu is het levenlooze
lichaam, een keisteen bijv., uitsluitend een aggregaat van
lager staande monaden, een levend wezen daarentegen is een
organisme, waarin één hooger staande monade, de centraalmonade, zich van de andere onderscheidt, doordien zij zich
deze met grootere duidelijkheid voorstelt, terwijl de lagere
monaden van haar geen duidelijk denkbeeld hebben.
Het lichaam van een mensch bijv. is het aggregaat der
monaden, die in nadere betrekking staan tot één centraal-
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monade, die datgene is, wat men gewoonlijk zijn ziel noemt,
of juister gezegd, het lichaam is het voorwerp van de verwarde, zich als uitgebreid voordoende voorstelling van dat
aggregaat, zooals het zich aan de waarneming voordoet.
Werking van lichaam op ziel of omgekeerd is in LEIBNITZ'
systeem natuurlijk evenmin mogelijk als in 't algemeen de
werking van een monade op de andere. Toch schijnt bijv.
het aanraken van 't lichaam met een gloeiend ijzer op de ziel
te werken, en omgekeerd het zien van dat gloeiend ijzer op de
spieren. Maar die werking is slechts schijnbaar ; zij is slechts
een bijzonder geval van de harmonie préétablie, die wij reeds
boven besproken hebben. Voor het geval van lichaam en ziel
illustreert LEIBNITZ die harmonie door lichaam en ziel te vergelijken met twee uurwerken, die volmaakt gelijk loopen. Dit
kan komen, doordat het eene met het andere op mechanische
wijze in verbinding staat (influxus physicus van DESCARTES),
of doordat ze voortdurend door den horlogemaker gereguleerd
worden (occasionalisme), of doordat ze van den beginne af
zoo gemaakt zijn, dat zij precies gelijk gaan (harmonie préétablie). Ik wees er reeds op, dat LEIBNITZ met deze leer
eigenlijk in strijd komt met zijn eigen beginselen, want volgens deze kan de monade, als substantie, niet geschapen
zijn. Zij vormt dan ook een der deelen van zijn stelsel, die
't meest nadere opheldering noodig hebben, en die hij nooit
opgehelderd heeft.
De classificatie der denkbeelden als helder, duister, bepaald
enz., moest ook besproken worden om LEIBNITZ ' oordeel over
de stoffelijke wereld en de beteekenis der natuurwetenschap
toe te lichten. De zintuigen geven ons wel intuïtieve en heldere denkbeelden, maar verwarde, niet-bepaalde (rood, groen,
zoet, bitter). De stoffelijke wereld nu is het geheel der voorwerpen van de verwarde denkbeelden, die de mensch verkrijgt
door zijn zintuigen naar behooren te gebruiken en zijn verstand op de juiste wijze op hun verwarde gegevens toe te
passen om daardoor te komen tot een voorstelling van de
onwaarneembare dingen in tijd en ruimte, die de indrukken
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ons een beeld geven van die wereld, en daarin zou alles
mechanisch toegaan. De kleinste deeltjes, die zij onderstelt,
de bewegingen, die deze deeltjes maken, de ruimte en de
tijd zelf zijn voorwerpen van „verwarde" denkbeelden. Wat
de mensch zoo leert kennen zijn phaenomena, verschijnselen,
niet phaenomena voor de zinnen alleen, maar voor het met
zinnelijke gegevens werkend verstand. De natuurwetenschap
dus, van hoeveel waarde ook voor onze materieele welvaart,
hoe geschikt ook ter aanwending van 't menschelijk vernuft,
toont ons de dingen nooit zooals zij werkelijk zijn.
Hiermede is reeds aangegeven, dat LEIBNITZ ' ook in den
strijd tusschen mechanische en teleologische natuurbeschouwing
een middenstandpunt moet innemen. Volgens hem hebben
beide verklaringswijzen recht van bestaan, ieder op haar gebied. De mechanische verklaring uit stoffelijke invloeden (den
vorm, waarin zich de monaden aan de zinnelijke waarneming voordoen) is de eenig bruikbare bij de „verwarde"
kennis, die wij door de zinnelijke waarneming krijgen ; maar
zij helpt ons niet bij de verklaring der psychische verschijnselen. Wij kennen die direct alleen in ons zelf, en nemen
hun bestaan in andere menschen en dieren aan. Al het bewuste leven, dat wij in ons zelf waarnemen, vertoont zich
als streven naar een doel en gebruiken van middelen voor
dit doel. En zoo denken wij ons ook het bewuste leven in
anderen. Nemen wij bijv. een historische gebeurtenis : het optreden van CICERO tegen CATILINA in den Romeinschen Senaat.
Wat de historie ons over dit feit mededeelt heeft zich aan
de senatoren uitsluitend vertoond als een reeks physische gebeurtenissen, van geluiden, beginnend met : „Quousque tandem
abutere CATILINA patientia nostra", en een half uur lang voortdurende. Op de vraag : hoe kon CICERO zoo spreken ? kan men
veilig antwoorden : door zekere toestanden in zijn spraakorganen, afhangend van de innervaties van bepaalde zenuwen,
op hun beurt afhangend van de prikkeling van bepaalde hersendeelen, veroorzaakt door de prikkeling der gezichtszenuw
bij 't binnenkomen van CATILINA, en van de prikkeling van
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vele hersendeelen, correspondeerend met de vele herinneringen
over en in verband met CATILINA, bij CICERO aanwezig.
Meent nu iemand, dat hij dit historisch feit zou begrijpen,
als hij al deze mechanische verschijnselen zich zoo duidelijk
kon voorstellen als een astronoom de bewegingen der planeten
en wachters van ons zonnestelsel ? De historicus heeft er niets
aan. Hij vraagt wel : Hoe kon CICERO zoo spreken ?, maar de
mechanische verklaring voldoet hem niet. Hij wil weten : Hoe
laat zich CICERO ' S spreken uit zijn bedoeling verklaren ? En
daarop antwoordt hij bijv.: CICERO was een goed patriot,
daarbij een eerzuchtig man. In 63 tot consul gekozen, wil
hij een regeeringsjaar zonder ongelukken hebben. Hij is voor
eenige weken te weten gekomen, dat CATILINA een samenzwering op touw heeft gezet. Hij heeft de bewijzen van die
samenzwering, heeft CATILINA doen blijken, dat de zaak hem
bekend is, en heeft gehoopt hem door vrees tot de vlucht
uit Rome te bewegen. Hij is dus zeer teleurgesteld als hij
den brutalen samenzweerder zijn plaats in den Senaat ziet innemen. Nu moet hij strenger maatregelen nemen. Oogenblikkelijk besluit hij hem in 't openbaar te beschuldigen, en spreekt
de eerste Catilinarische rede uit, die CATILINA op de vlucht jaagt.
De verklaring van den physioloog en van den historicus
zijn van waarde, ieder op haar gebied, als men ze maar uit
elkaar houdt. De historicus verklaart teleologisch, de physioloog mechanisch. Het eerste is de rechte verklaringswijze op
psychisch, het tweede op physisch gebied. De Aristotelische
teleologie moet dus niet als een dwaasheid op zij gezet, maar
beperkt worden tot haar gebied.
Ook hier herkennen wij den concilianten geest van LEIBNITZ,
die gaarne een middenweg houdt. Vooral is het verschil
groot met SPINOZA, die de teleologie onbepaald verwerpt,
ofschoon toch niet te ontkennen is, dat de mensch naar doeleinden streeft, en de verklaring van zijn geestelijk leven
zeker onvoldoende is, als men hem niet als een naar doeleinden strevend wezen, dus teleologisch, beschouwt. Wil men
den mensch niet tot een uitzondering in 't Heelal maken,
dan moet men óf met SPINOZA de teleologie overal verbannen

- 48 8 -

of met LEIBNITZ en ARISTOTELES haar overal erkennen. In
onze eeuw bestaat er meer neiging tot het eerste, waarbij
men ook 's menschen geestelijk leven zuiver causaal tracht
te verklaren, en alleen vraagt : hoe is hij zoo geworden ?
niet : Wat is zijn bestemming ? Een der redenen voor dit verschijnsel is de oppositie tegen de anthropocentrische teleologie, die alles in de wereld ten bate der menschen laat
ingericht zijn. Maar LEIBNITZ en ARISTOTELES zijn verre
daarvan verwijderd, eerst bij WOLFF is de anthropocentrische
teleologie te vinden. Bij LEIBNITZ is het bestaan van alle
monaden teleologisch te verklaren als streven naar een doel.
Doch dit doel is waarlijk niet 's menschen welvaart, doch
voor elke monade verheldering van eigen inzichten. Het
is zeker een ongewone voorstelling in de bestanddeelen van
een keisteen of van een oester zulk een streven aan te nemen ;
doch niet ongewoner dan de uitsluitend mechanische wereldbeschouwing, die alle streven naar doeleinden moet ontkennen.
Wij zagen reeds, dat LEIBNITZ ' Godsbegrip het begrip van de
hoogste monade is, d. w. z. dat van de hoogste kracht, almacht,
het volmaakte voorstellingsvermogen, alwijsheid, en het volmaakte willen, algoedheid. Van de drie bewijzen voor Gods
bestaan, die in zijn dagen gangbaar waren : het ontologische
en het kosmologische, die wij reeds vroeger besproken hebben,
en het physico-theologische, dat SOCRATES reeds in de Memorabilia voordraagt, verwerpt LEIBNITZ er geen ten eenenmale.
Daarenboven zullen naar zijn meening de „eeuwige" waarheden, die de mensch kent, wijzen op een eeuwig wezen, in
wiens geest zij bestaan.
Deze beschouwingen doen LEIBNITZ zeer naderen tot
SPINOZA. Ook deze bewijst op dezelfde wijze het bestaan
van een eeuwig (buiten den tijd staand) wezen, grond van
alle wereldsche (d.i. tijdelijke en veranderlijke) dingen, welke
daaruit voortvloeien als logische conclusies uit hun premissen of wiskundige waarheden uit voorafgaande stellingen.
Maar LEIBNITZ tracht deze leer te ontgaan, omdat zij geen
teleologie toelaat (een allervolmaaktst wezen stelt zich geen
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na te jagen doel; in de mathesis worden geen doeleinden beschouwd) en geen eigen werkzaamheid der menschen kent,
maar God maakt tot den bewerker van alle verschijnselen,
dus naar 't schijnt ook van het kwaad. SPINOZA had deze
bezwaren trachten te ontgaan door èn de voorstelling, alsof
de natuur doeleinden najaagt, èn de onderscheiding tusschen
goed en kwaad toe te schrijven aan, voor den mensch
trouwens onvermijdelijke, bekrompenheid. Als wij van ruimer
standpunt de zaak konden bezien, zouden wij bemerken, dat
wat de menschen kwaad noemen, omdat het hun hinderlijk
is, eigenlijk slechts iets negatiefs is, de afwezigheid van iets
goeds, die men ten onrechte als iets positiefs beschouwt.
LEIBNITZ is van deze Spinozistische opvattingen over goed
en kwaad niet zeer • ver verwijderd, gelijk wij zullen zien.
Maar hij drukt zich geheel anders uit. Want een hoofdzaak
bij hem is het optimisme, de leer, die den letterlijken zin
volhoudt van de stelling : Que tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes, en dit optimisme zou al zeer weinig
beteekenen, als de tegenstelling tusschen goed en kwaad in
SPINOZA ' s trant opgevat wordt.
Over dit optimisme heeft LEIBNITZ een discussie moeten
voeren met BAYLE, den uitgever van den bekenden Dictio-

naire historique et critique.
BAYLE 's bezwaar was het bestaan van het kwaad. Of God
wilde het — maar dan is hij niet algoed, óf hij wilde het
niet, maar dan is hij niet almachtig. Zijn alle menschelijke
daden door God gewild, dan is er geen verschil tusschen
goed en kwaad. Derhalve bestaat onverzoenlijke strijd tusschen philosophie en Christelijk geloof.
LEIBNITZ antwoordt met de onderscheiding van verschillende soorten van kwaad : metaphysisch, physisch en moreel.
Het metaphysische kwaad, de grond der twee andere, is de eindigheid, de beperktheid der monaden, waaruit voortvloeit haar
onvolmaaktheid. Een centraalmonade in een plant mist geheugen en phantasie ; in 't dier heeft zij die, maar geen rede; in den
mensch heeft zij die, maar haar combinatievermogen is zwak.
Elke monade is dus onvolmaakt, omdat zij mist, wat de
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hoogere bezitten. Maar die onvolmaaktheid is iets negatiefs,
de afwezigheid van iets goeds, niet de aanwezigheid van iets
kwaads, zooals de man, die f i oo.000 bezit, millioenen mist, of
die goed loopen kan, vleugels mist ; maar dit alles zijn geen
positieve hoedanigheden. Het physische kwaad (de smart, lichamelijke pijn) wordt veroorzaakt door het beperkt handelen
der monaden, door longen bijv., die niet krachtig genoeg werken;
het zedelijk kwaad eindelijk, de boosheid, de zonde, komt van
het beperkte willen : de dronkaard, de dief, zijn niet krachtig
genoeg zich tegen de verleiding te verzetten.
Al dit kwaad bestaat nu alleen voor wie het oog richt
op de eindigheid, beperktheid, onvolmaaktheid der individu's ;
in de wereld als geheel komt het niet voor ; want alles wat
in de eene monade ontbreekt, vertoont de andere.
Nu vraagt BAYLE natuurlijk : Dat alles is goed en wel,
maar zou de wereld zonder al die eindigheid en onvolmaaktheid niet beter geweest zijn ? Typhus, moord en diefstal mogen
iets negatiefs zijn, en verdwijnen, als men 't oog op 't geheel
richt, een wereld, waarin deze negativiteiten niet waren, zou
beter zijn, want zij zou niet zulk een treurig schouwspel opleveren voor wie op de deelen let.
Neen, zegt LEIBNITZ, die wereld zonder kwaad zou niet
volkomen zijn. Volkomenheid bestaat in harmonie ; deze is
slechts mogelijk tusschen verschillende dingen ; de onvolmaaktheden der individu's zijn dus noodzakelijke voorwaarden voor
de volmaaktheid van 't geheel evenals de dissonanten in een
muzikale compositie.
Maar, antwoordt BAYLE, dat men nu het kwade eindigheid, onvolmaaktheid noemt, verandert toch zijn aard niet.
Nijd, leedvermaak, hardvochtigheid blijven toch dingen, wier
bestaan ieder weldenkend mensch afkeurt. Heeft God dan ook
volgens LEIBNITZ ' leer evenals volgens die van SPINOZA die
toestanden niet gewild, en als hij ze wel gewild heeft, hoe
is dat dan overeen te brengen met zijn algoedheid?
Met LEIBNITZ' antwoord op deze vraag begint eigenlijk het
deel der Théodicée, dat aan den ondertitel : Essai sur la
bonté de Dieu, la liberté de l'homrne et l'origine du mal be-
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antwoordt. Het is in de 1 8d eeuw zeer bewonderd, door de
lateren met minachting verworpen. Geheel vergetend, dat ook
zijn eigen ziel maar een lagere monade is, antwoordt LEIBNITZ hier alsof er niets ter wereld voor hem verborgen was.
Er zou hier strijd zijn zegt LEIBNITZ, als Gods wil louter
willekeur ware. Maar denk u Gods verstand, waarin voorkomen :
I°. alle noodwendige waarheden,
2°. de juiste voorstelling der werkelijke wereld,
3°. de voorstelling van oneindig veel werelden, die niet
werkelijk zijn, maar het zouden kunnen zijn, omdat hun inrichting niet met de noodwendige waarheden strijdt.
Immers, dat juist deze wereld werkelijk geworden is, vloeit
niet voort uit de noodwendige waarheden. Want haar toestanden zijn toevallig ; de zoogdieren hebben zeven halswervels, zij zouden evengoed acht kunnen hebben ; linden hebben hartvormige bladen, maar er zou geen tegenstrijdigheid
zijn als zij waaiervormige hadden.
Daar nu de werkelijkheid der wereld niet voortvloeit uit
de noodwendige waarheden, moet zij haar ontstaan danken
aan Gods keuze tusschen de mogelijke werelden. De andere
werelden moeten als geheel minder goed geweest zijn dan de
werkelijke. Was de mensch daarin krachtiger, vernuftiger,
zedelijker geweest, in andere deelen der wereld zou het erger
geweest zijn. Zoo moet dus de werkelijke wereld wegens
Gods volmaaktheid zijn „le meilleur des mondes possibles".
Op de bezwaren tegen dezen gedachtengang is het nauwelijks
noodig te wijzen. Een allervolmaakst wezen, dat streeft om
de wereld zoo goed mogelijk te maken, is een tegenstrijdigheid. Een wezen, welks goede bedoelingen tegengewerkt worden
door een soort van fatum, de noodwendige waarheden, is niet
de Christelijke Godheid, maar een soort wereldbouwmeester,
die met gegeven materiaal werkt. Een God, die monaden in
't leven roept, doet iets onmogelijks, want monaden zijn in
LEIBNITZ ' systeem het absoluut bestaande, dat niet als afhankelijk kan gedacht worden. Wat LEIBNITZ Gods keuze van
de beste wereld noemt is geen keuze, want Gods volmaaktheid dwingt hem het beste te kiezen.
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Théodicée zoo bewonderd worden ?, dan moet het antwoord
luiden : Wat LEIBNITZ wilde betoogen, het goed recht der
optimistische wereldbeschouwing, was het stokpaardje der
I 8de eeuw. Zoowel in Engeland en Frankrijk als in Duitschland spreekt uit de werken der meest invloedrijke schrijvers
groote tevredenheid met het leven. Wanklanken worden eerst
gehoord van VOLTAIRE, die op zijn ouden dag een pessimist
werd, en nog meer van ROUSSEAU. Maar in Duitschiand vooral
verheugde zich ieder in zijn bestaan. Wel ontbrak er nog veel
maar dat zou spoedig te recht komen, als de verlichting (Aufkiarung) maar algemeener werd.
Zoo heeft elke periode haar stokpaardje, haar lievelingsideeën,
en wie daarvoor opkomt heeft alle kans instemming te vinden. Doet hij het met zooveel kennis en in zoo goeden stijl
als LEIBNITZ, dan wordt hij bewonderd. Maar een volgend
geslacht denkt over die dingen gewoonlijk al heel anders.
Zoo ontkomt LEIBNITZ niet aan de strenge critiek van het
nageslacht. In den Faust bespot GOETHE op de volgende wijze
de onbescheidenheid, waarmee de volgeling van LEIBNITZ
zooveel zegt over zaken, die hij inderdaad niet kent, maar
waarover hij alleen het een en ander phantaseert :
0 heiliger Mann, da wart ihr 's nun.
Ist es das erste Mal in eurem Leben
Dass ihr falsch Zeugniss abgelegt ?
Habt ihr von Gott, der Welt, and was sich drin bewegt,
Definitionen nicht mit grosser Kraft gegeben
Mit frecher Stirne, ki hner Brust ?
Und wollt ihr recht in 's Innre gehen.
Habt ihr davon, ihr musst es grad gestehen,
So viel als von Herrn Schwerdtlein's Tod gewusst ?
Evenzoo denkt HAMANN, de invloedrijke mysticus uit de
tweede helft der Ió de eeuw. Over een der eerstelingen van
KANT, een geschrift met den titel : Versuch einiger Betracktungen fiber den Optirnismus, waarin geheel op de wijze van
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LEIBNITZ wordt aangetoond, dat de wereld als geheel de beste zijn
moet, schrijft HAMANN aan een zijner vrienden : „Seine Grande
verstehe ich nicht, seine Einfalle aber sind blinde Junge, die
eine eilfertige Handin geworfen hat. Wenn es der Mahe lohnte
ihn zu widerlegen, so hatte ich mir wohl die Mahe geben
mogen ihn zu verstehen. Er beruft sich auf das Ganze, urn
von der Welt zu urtheilen. Dazu gehort aber ein Wissen, das
kein Stackwerk mehr ist. Vom Ganzen auf die Fragmente
zu schliessen ist ebenso als von dem Unbekannten auf das
Bekannte. Ein Philosoph, der mir befiehlt auf das Ganze zu
sehen, thut eine eben so schwere Forderung an mich als ein
anderer, der mir befiehlt auf das Herz zu sehen, mit dem er
schreibt : das Ganze ist mir eben so verborgen, wie mir dein
Herz ist."
Dat KANT in latere jaren die meening geenszins ongegrond
achtte, maar zich integendeel geheel bij HAMANN ' s scherpe
critiek aansloot, blijkt uit hetgeen zijn biograaf BOROwsKI
ons vertelt : „Mit wirklich feierlichem Ernst bat mich KANT,
dieser Schrift aber den Optimismus doch gar nicht mehr zu
gedenken ; sie, wenn ich sie doch irgendwo auftriebe, keinem
zu geben, sondern gleich zu cassieren."

S 79. WOLFF.
CHRISTIAN WOLFF, geboren te Breslau in 1679, werd in
1 706 door bemiddeling van LEIBNITZ professor te Halle.
Zijn eigenlijk leervak was mathesis, maar nog grooter naam
dan door zijn mathematische colleges verwierf hij door die
over logica. Deze brachten hem echter in strijd met zijn
theologische collega's, die ten slotte een koninklijk besluit
wisten uit te lokken, dat WOLFF binnen 48 uur Pruisen
moest verlaten op straffe des doods. Sedert te Marburg professor, werd hij onmiddellijk nadat FREDERIK DE GROOTE
de regeering aanvaard had naar Halle teruggeroepen, waar
hij bleef tot zijn dood (1754).
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de eerste plaats in wiskunde en mechanica, neemt WOLFF
de leer van LEIBNITZ, behoudens enkele paradoxen zooals
de albezieling, op elk gebied als waarheid aan, zet die leer
systematisch uiteen, en vult haar aan met vele beschouwingen,
voor een groot deel ontleend aan de scholastiek, die in 't begin
der 1 S de eeuw in Duitschland en elders nog steeds gedoceerd
werd. Zoo levert hij een theorie over al wat werkelijk is, en
veel meer dan dat. Zijn bedoeling is al zijn stellingen even
evident te bewijzen als EUCLIDES de zijne bewijst, en hij tracht
dit doel te bereiken door elk zijner begrippen nauwkeurig te
definieeren, alle onbewezen stellingen, waarvan hij uitgaat,
als axioma's te vermelden, en in elk zijner betoogen nauwkeurig te verwijzen naar de vroegere stellingen, die hij bij
dit betoog gebruikt.
Die „geometrische methode" is geen uitvinding van WOLFF.
Reeds DESCARTES had gewezen op de methode van den wiskundige als de eenig bruikbare om tot zekerheid te komen,
op welk gebied ook. Zijn leerlingen hadden in de 17de eeuw
deze aanbeveling van den meester opgevat in dezen zin, dat
het er op aankwam de leer, die men voordroeg, te bewijzen
op de manier van het algemeen gebruikte wiskundige leerboek, de Elementen van EUCLIDES. Ook SPINOZA had dien
bewijsvorm toegepast in zijn Ethica, en deze was zoo in de
mode gekomen, dat toen LEIBNITZ in 1669 een brochure
schreef over de aanstaande keuze van een koning van Polen,
hij „more geometrico" in zestig stellingen bewees : I°. dat
Polen monarchaal geregeerd moest worden ; 2°. dat de koning Katholiek moest zijn en 3°. dat van alle pretendenten
PHILIPP VON NEUBURG de voorkeur verdiende. Maar vóór
WOLFF had niemand een poging gedaan hem systematisch
toe te passen op het geheele gebied der wetenschap.
Die poging is een gevolg van WOLFF ' S opvatting van den
aard der wijsbegeerte. Philosophic is voor hem de wetenschap
van het mogelijke, voor zoover het zijn kan. Mogelijk is
alles, welks begrip geen tegenstrijdigheid insluit, dus vooreerst al wat werkelijk is, en nog veel meer, bijv. alle
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kromme lijnen, gebogen vlakken, lichamen, waarover de
wiskunde handelt, de denkbeeldige personen in gedichten en
mythen, de ideale staat van PLATO. Zoo heeft dus de
philosophic hetzelfde onderwerp als alle speciale wetenschappen te zamen, of eigenlijk nog meer ; want de zoologie
handelt alleen over werkelijke, niet over mogelijke dieren.
Het onderscheid tusschen philosophic en speciale wetenschappen ligt in de methode. De gewone wetenschappen (bij
WOLFF historische geheeten ; men denke aan „natuurlijke
historie") constateeren door waarneming feiten, en klimmen
daarvan inductief op tot meer omvattende stellingen (empirische
psychologie, empirische physica). Maar de philosophic moet
de „gronden" aangeven, waarom een deel van al het mogelijke werkelijk gevonden is ; zij moet al haar stellingen bewijzen uit zekere, onbetwijfelbare premissen, die zij verkrijgt
door alleen begrippen te gebruiken, die èn helder èn bepaald
èn adaequaat zijn. Van de moeilijkheid om zulke begrippen
te verkrijgen had WOLFF geen adaequaat, geen bepaald, zelfs
geen helder begrip.
Tusschen de historische en de philosophische vakken staat
de wiskunde, naar haar methode philosophisch, maar zich
bepalend tot de studie der hoeveelheden.
Bij deze onderscheiding van philosophische en historische
wetenschappen voert WOLFF de termen „waarheden a priori"
en „waarheden a posteriori" in, geheel overbodig, want hij verandert daartoe een oud en veel beter spraakgebruik. Vroeger
sprak men van bewijzen a priori (d. i. uit het vroegere) voor
de afleiding van gevolgen uit bekende oorzaken ; van bewijzen
a posteriori (d. i. uit het latere) voor de afleiding van oorzaken
uit bekende gevolgen.
Bij WOLFF wordt deze tegenstelling opgevat als bedoelde
zij tegenover elkaar te stellen kennis a priori, d. i. uit vroeger bekende stellingen afgeleid, en kennis a posteriori, alleen
door waarneming verkregen. Dit is een onjuiste interpretatie.
Wie uit gevolgen, die hem bekend zijn, tracht op te maken
wat hun oorzaak was, gaat wel uit van de waarneming
dier gevolgen, maar gebruikt daarbij gewoonlijk tal van
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Bij de talrijke leerlingen van WOLFF wordt de tegenstelling
nog eenigszins anders, nl. : kennis a priori, die ontstaat zonder
eenig beroep op waarneming ; kennis a posteriori, die ten
slotte op waarneming berust, d. w. z. dezelfde tegenstelling,
die ARISTOTELES gemaakt had tusschen noodzakelijke en toevallige waarheden, en die dus geen nieuwen naam noodig had.
Philosophie is dus bij de Wolffianen kennis a priori, „wetenschap uit begrippen"; historische kennis (zoologie, physica,
empirische psychologie), wetenschap a posteriori, uit gecombineerde waarnemingen of ervaring.
WOLFF is dus principieel een noologist als SPINOZA, die
alle kennis deductief uit een hoogste beginsel wil afleiden.
Zijn leer is zelfs nog paradoxaler dan die van SPINOZA, daar
deze althans een enkel begrip : het Godsbegrip, als uitgangspunt neemt, waaruit de mensch, zijn logische denkwetten
volgend, zal deduceeren hoe de ware werkelijkheid zijn moet;
WOLFF daarentegen meent, dat die logische wetten zelve,
welke hij tot één herleidt, voldoend uitgangspunt van kennis
zijn. Uit het principium contradictionis wordt in zijn systeem
de geheele wetenschap afgeleid. Als men nu weet, dat dit
principium contradictionis alleen zegt : Geen ding heeft een
praedicaat en heeft het tevens niet, geheel in 't midden
latende welke dingen en praedicaten er al zoo zijn, dan kan
men begrijpen welke logische sprongen er noodig zijn om
een wetenschap in veel dikke boeken uit dat beginsel af
te leiden. Zoo redeneert WOLFF bijvoorbeeld : Een ding is
al wat mogelijk is, d.w.z. geen tegenstrijdig praedicaat heeft.
Dus ook een Centaur, ook Don QUICHOTTE, kortom, alle
denkbeeldige wezens, mits er maar geen contradicties in
zijn. Maar dit mogelijke is óf niet ten volle bepaald Of wel
ten volle bepaald, bijv. de mensch in 't algemeen, en CHRISTIAN WOLFF in 't bijzonder. Met andere woorden, we moeten
verschil maken tusschen een niet meer dan mogelijke, en
een werkelijke zaak. Hierbij heeft WOLFF natuurlijk bij de
ervaring om den hoek gekeken, die ons leert, dat wij naast
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onze voorstellingen van individueele zaken ook algemeene
begrippen hebben.
Naast dit in zijn systeem ongeoorloofd ontleenen aan de
ervaring staan tal van logische fouten, die hij in zijn deducties
begaat. We zullen een der merkwaardigste, die, waarop het
geheele gebouw zijner wijsbegeerte rust, bespreken. Zij betreft
het zoogenaamde principium rationis sufficientis.
LEIBNITZ had in zijn verschillende verhandelingen over de
menschelijke kennis telkens op den voorgrond gesteld, dat
ons denken bestuurd wordt door twee algemeene beginselen,
het beginsel der tegenstrijdigheid en dat van den voldoenden
grond. Het laatste luidt : Elke verandering, die ontstaat, heeft
een voldoenden grond, en elke ware meening heeft een voldoenden grond. Eigenlijk moet men hier niet van één principium spreken, maar van twee, die scherp gescheiden behooren te worden :
I°. Het principium rationis cognoscendi. Elke juiste bewering
heeft haar voldoenden grond (d.w.z. moet dien hebben). Bijv.
de invoering van leerplicht is wenschelijk. Waarom ? Bijv. omdat de onkunde van vele burgers een gevaar is voor den staat.
2°. Het principium rationis fiendi, de wet van oorzaak en
gevolg. Elk verschijnsel, physisch of psychisch, is alleen mogelijk door een ander, dat voorafgaat, en waarop het naar een
regel volgt. Deze „grond" is heel iets anders. De oorzaak,
waaruit bijv. de sub i°. genoemde bewering over den leerplicht voortvloeit, kan zijn, dat de spreker die bewering alle
weken in de courant leest. Dit is een oorzaak, maar geen
kengrond.
Tusschen beide bestaat verwarring. Een der verdiensten
van WOLFF is, dat hij ze precies onderscheidt. De bewering:
deze landstreek is vruchtbaar, berust in den regel op de waarneming van een rijken oogst. Die waarneming is kengrond.
De rijke oogst, als physisch verschijnsel, berust o. a. op de
vruchtbaarheid. Die vruchtbaarheid is oorzaak.
Nu had LEIBNITZ er alleen op gewezen, hoe wij door dit
beginsel geleid worden bij het opsporen van oorzaken voor
gegeven verschijnselen en van gronden voor onze meeningen.
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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Hij had aangenomen, dat het beginsel even vast staat als
de logische axioma's, maar had niet beproefd het te bewijzen.
Dat onderneemt WOLFF. Hij wil aantoonen, dat ieder, die
het principium contradictionis erkent, ook erkennen moet :
Nil est sine ratione cur potlus sit quam non sit, (Niets is
zonder grond, waarom het niet eerder is, dan niet is), een
stelling die nog meer zegt dan LEIBNITZ ' beginsel. En
hierbij gebruikt hij een sophisme, dat alle Wolffianen bedrogen heeft. Ik ontleen die deductie niet aan WOLFF'S
eigen breedsprakige werken, maar aan het compendium
van zijn leerling BAUMGARTEN, dat KANT op zijn colleges
gebruikte.
BAUMGARTEN begint met het logisch beginsel, dat tegenstrijdigheden vermeden moeten worden, in dezen vorm uit te
spreken (in § 7 van zijn boek) : Niets is A en tevens niet-A.
In § 8 definieert hij nu het mogelijke als liet iets, en in
§ 9 het onmogelijke als het niets. Vervolgens wordt in § io
de logische stelling van het buitengesloten derde geformuleerd:
Al wat mogelijk is, is of A, of niet-A. Een derde bestaat
niet. Ware toch iets niet A en ook niet niet-A, dus A, dan
zou het beide tegelijk zijn. Eindelijk komt in § 14 de definitie van grond als „datgene waaruit ingezien kan worden,
waarom iets is".
In § 18 volgt nu de eerste stap in deze deductieve wetenschap. Ondersteld worden alleen de definities en de beginselen
der tegenstrijdigheid en van het buitengesloten derde. Bewezen
moet worden : Alles heeft een grond ; niets is zonder grond
waarom het is. En nu wordt aldus geredeneerd : Alles wat
mogelijk is, heeft Of een grond Of niet. Heeft het een grond,
dan is iets zijn grond. Heeft het geen grond, dan is zijn grond
niets. Maar als niets de grond van een zaak was, dan zou
uit niets ingezien kunnen worden, waarom de zaak is, m.a.w.
dan zou het niets zelf gedacht kunnen worden, d.w.z. het
zou niet iets tegenstrijdigs, maar iets mogelijks zijn, wat in
strijd is met de definitie van § 9. Dus moet een ding zijn
oorzaak altijd in iets hebben.
Deze redeneering berust op verkeerde opvatting van den
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in niets. Die zin is eigenlijk een pleonasme en wil niet meer
zeggen dan : Als een zaak geen grond heeft, dan heeft zij
geen grond. Maar WOLFF vat het op alsof er gezegd wordt :
Als de zaak geen grond heeft, heeft zij er toch een, n.l. het
niets. Inderdaad gaat hij dus uit van de stelling, die hij
bewijzen wil : Elke zaak heeft een grond, hetzij in het iets,
hetzij in het niets. Dat hij daartoe komt, ligt aan de dubbelzinnigheid van den genoemden zin. Als ULYSSES bij den
ongastvrijen POLYPHEMUS komt, verbergt hij zijn waren naam,
en zegt hij, dat hij NIEMAND heet. En als hij nu POLYPHEMUS'
eenig oog uitgestoken heeft, en deze zijn mede-cyclopen te
hulp roept, vragen deze buiten het hol : „Wie doet u kwaad ?
Wie mishandelt u ?" „NIEMAND doet mij kwaad, NIEMAND
mishandelt mij !" is het antwoord, waarop de vrienden naar
huis gaan, denkende, dat dit wil zeggen : „Iemand, die mij
mishandelt, bestaat niet," terwijl POLYPHEMUS wil zeggen :
„Er bestaat een mensch, zekere NIEMAND, die mij kwaad
doet," en niet denkt aan de dubbelzinnigheid van het gezegde :
„Niemand doet mij kwaad".
Nu zijn de Wolffianen even onnadenkend als POLYPHEMUS.
Een ding heeft zijn oorzaak in niets, kan beteekenen : een
oorzaak van dit ding bestaat niet. En in het bovengeschetste
betoog moet de zin ook zoo opgevat worden („Heeft het
geen grond, dan is zijn grond niets."). Maar in het vervolg
van het betoog geven zij nu den zin de andere beteekenis
van : ;,Er is een ding, dat wij „niets" noemen, dat de oorzaak
is van zekere andere zaak". En van dit „niets" bewijzen zij
nu, dat het niet bestaan kan.
Met behulp van deze twee middelen : ter sluiks leenen bij
de ervaring, en logische fouten, bracht WOLFF een systeem
tot stand, waarin ontzaglijk veel uit de Middeleeuwsche
scholastiek bewaard is gebleven. Zijn metaphysica bevat vier
deelen. De ontologie handelt over het ding in 't algemeen
en zijn algemeene praedicaten : Algemeenheid en bijzonderheid, essentia en accidentia, éénheid en veelheid, orde en
wanorde, noodwendigheid en toevalligheid. Op sommige
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plaatsen wordt van LEIBNITZ ' leer afgeweken om tot populairder opvatting te g eraken. Zoo bij de behandeling van
Á
eenvoudigheid en samengesteldheid. De eenvoudige substantie
is de monade, aan welke echter niet met LEIBNITZ voorstelling
en streven wordt toegekend, die komen alleen bij de monaden
voor, die dierenzielen of hooger zijn ; de andere hebben
innerlijke toestanden, wier aard zich niet laat bepalen. De
monaden zijn enkelvoudig, dus niet uitgebreid ; zij zijn krachten,
uitgaande van centra, bepaaldelijk vreemden invloed werend
uit de spheer harer werkzaamheid. Doch het geheel afgesloten
zijn der monaden is WOLFF te paradox. Hij neemt een influxus physicus aan, een werking der eene monade op de
andere, wier aard echter evenmin nader bepaald wordt als
die der „innerlijke toestanden", die bij de lagere monaden
in plaats van het voorstellen, streven of begeeren komen.
Vereenigingen van monaden zijn samengestelde substanties.
Zoo de stoffelijke lichamen, waarvan de zintuigen ons een
verwarde voorstelling geven, omdat wij wel een zeker voorkomen van het aggregaat, maar niet de samenstellende monaden met de zintuigen bemerken.
Een andere afwijking van LEIBNITZ ' leer vindt men bij
de bespreking van ruimte en tijd. Volgens LEIBNITZ zijn dit
niets dan menschelijke voorstellingen. Bij WOLFF wordt betoogd, dat uit de betrekking van dingen, die buiten elkander
zijn, ruimte ontstaat (een zonderlinge stelling, daar het buiten
elkander zijn natuurlijk reeds ruimte onderstelt) en uit de
betrekking van dingen, die na elkander zijn, tijd, wat al even
zonderling is. Hieruit vloeit dan voort, dal ruimte en tijd
zelve zekere betrekkingen tusschen de dingen (monaden en
hun veranderingen) zijn. Dus zouden ruimte en tijd ophouden
te bestaan, als de dingen en veranderingen verdwenen. Deze
vreemde leer is een van degene, waartegen de jonge KANT het
vroegst bezwaar had, en die bezwaren hebben er waarschijnlijk het meest toe bijgedragen om hem ten slotte de geheele
Wolffiaansche leer als bedriegelijk te doen verwerpen.
Na de ontologie wordt in de veel beknopter kosmologie gehandeld over de wereld, d.w.z. het geheel van alle eindige (of
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beperkte) monaden. Hier wordt de noodzakelijkheid der mechanische natuurbeschouwing betoogd, maar evenals bij LEIBNITZ
uiteengezet, dat zij niet den waren aard der dingen leert kennen.
In de rationeele psychologie wordt uit de natuur der ziel
als monade betoogd haar essentieel verschil met het lichaam,
haar ondeelbaarheid, daaruit haar onvergankelijkheid; dan
worden er beschouwingen gegeven over den samenhang tusschen ziel en lichaam, waarbij WOLFF alleen LEIBNITZ' harmonia praestabilita 1) begrijpelijk vindt, voorts enkele opmerkingen over de ziel vóór de geboorte en na den dood, duistere
onderwerpen, waarover zelfs de Wolffiaansche philosophie niet
met zekerheid durft te spreken. Als monade heeft de ziel
steeds bestaan en zal zij nooit vergaan ; zij heeft altijd
een begeleidend lichaam gehad, maar dat lichaam kan inkrimpen tot een minimum, zooals bij de conceptie van • een
mensch en bij de ontbinding na den dood, of aanzwellen
tot een maximum van vele kilo's.
Hieraan verbindt WOLFF een empirische psychologie, waarin
over de meeste psychische verschijnselen zeer veel wetenswaardigs wordt medegedeeld, wat zich niet a priori laat bewijzen, maar alleen a posteriori vinden door waarneming en
door redeneering op grond daarvan. Zij geeft veel zaken, ook
wel vóór WOLFF bekend, maar waarvan de uiteenzetting
altijd van waarde zal blijven.
Eindelijk wordt in het vierde deel der metaphysica plaats
gevonden voor LEIBNITZ ' theologia naturalis in haar geheel,
alleen met deze wijziging, dat de teleologie wel zoo populair
wordt opgevat ; men mag wel zeggen zeer kleingeestig. Het
doel der Godheid met de inrichting der wereld is : haar zoo

1 ) Dit is niet de echte leer der harmonie préétablie van LEIBNITZ. Deze
i s bij WOLFF natuurlijk niet te vinden, daar de overeenstemming der voorstellingen in alle monaden niet bestaan kan, als de meeste geen voorstellingen
hebben. De hier bedoelde harmonia praestabilita van ziel en lichaam is bij
LEIBNITZ slechts een bijzonder geval van den algemeen geldigen regel, dien
WOLFF verwerpt. Toch moet zelfs in dezen verzwakten vorm de harmonie
préétablie, zooals gemakkelijk in te zien is, leiden tot een volstrekt determinisme, dat dan ook door WOLFF aanvaard wordt.
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volkomen mogelijk te maken ; het doel der natuurinrichting
vooral : den mensch stof tot bewondering over de voortreffelijkheid der dingen te geven. De geheele inrichting der aarde
bijv. is niets anders dan : „ein von Gott verordnetes Mittel,
alles dasjenige zu erreichen, was wir zur Nothdurft, zur Bequemlichkeit und zur Erotzlichkeit ndthig haben". Ook het
bestaan van alle hemellichamen heeft hetzelfde doel. „Die
Sonne ist da, damit die Veranderungen auf der Erde stattfinden kunnen ; die Erde ist da, damit das Dasein der Sonne
nicht zwecklos ist." Ook kan men met behulp van de zon
zijn plaats op zee bepalen, zonnewijzers vervaardigen en de
afwijking van het kompas verbeteren. De sterren hebben het
nut, dat men 's nachts op straat nog iets zien kan. „Das
Tageslicht schaffet uns grossen Nutzen : denn bei demselben
kunnen wir unsere Vorrichtungen bequem vornehmen, die
sich des Abends theils gar nicht, oder doch wenigstens nicht
so bequem, und mit einigen Kosten vornehmen lassen." De
afwisseling van dag en nacht dient er voor, dat menschen
en dieren door den slaap weer op krachten kunnen komen;
ook dient de nacht voor sommige bezigheden, die men over
dag moeilijk verrichten kan, zooals vogel- en vischvangst ; dat
de maan daarentegen geen draaiing om zijn as en dus geen
eigenlijke afwisseling van dag en nacht heeft, is heel begrijpelijk : voor de maanbewoners is deze niet noodig, daar zij
door het loopen van de maan om de aarde toch reeds een
afwisseling van verlichting hebben, die voor hen voldoende
is. De wind doet dienst om te straffen, deels echter ook om
de menschen te beloonen. Het vuur dient voor verwarming,
om spijzen te koken en metalen te smelten, sedert de uitvinding van het buskruit ook voor oorlogsdoeleinden en vuurwerk,
en hoewel het vaak groot onheil aanricht, is toch het nut
ervan veel grootex en is het dus ook een bewijs van Gods
goedheid. De planten zijn er als voedsel voor dieren en menschen, voor de laatsten ook tot vermaak en voor allerlei
ander gebruik. De dieren zijn er zonder twijfel voor om elkaar
en den mensch als voedsel te dienen, om niet te spreken van
al hun ander nut voor den mensch.
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schepping der wereld toe is gegaan, even goed weet hij hoe
het met den oorsprong van alle menschelijke inrichtingen is
gesteld. De taal hebben de menschen uitgevonden, omdat zij zeer
goed inzagen, hoe voordeelig het voor hen zijn zou een middel
te hebben om elkaar hun denkbeelden en plannen mee te
deelen. Evenzoo danken het recht en de staat hun ontstaan
aan de verstandige overweging, dat vrede voor ieder bij slot
van rekening voordeeliger is dan oorlog ; daarom hebben de
menschen zich door wijze mannen wetten laten geven; weliswaar hebben nu en dan ook tyrannen uit heerschzucht de
heerschappij veroverd. Niet minder verstandig is het toegegaan bij de stichting der godsdiensten, die door de groote
godsdienststichters zijn verkondigd ; de slechte godsdiensten
zijn natuurlijk door listige bedriegers ingevoerd. Eindelijk is
ook de kunst in haar verschillende vormen tot vermaak en
aanschouwelijk onderwijs uitgevonden.
De laatste mededeelingen doet WOLFF niet in de metaphysica, .die zijn theoretische philosophie behelst, maar in
zijn practische philosophie. In de behandeling dier practische
vakken ligt eigenlijk WOLFF ' S hoofdwerkzaamheid en de
grond voor zijn grooten invloed. Als men zoo precies weet,
hoe alle dingen zijn en werken, kan men natuurlijk ook met
vertrouwen aangeven, hoe een mensch moet handelen om
die dingen te gebruiken. Zoo schreef dan WOLFF :
een logica (Vern un f tige Gedanken von den Kro f ten des
menschlichen Verstandes) als handleiding tot het juist redeneeren, waarin zeer veel over andere wijzen van het gebruik van het verstand voorkomt, bijv. over de rechte
manier van studeeren ;
een ethiek ( Verniin f tige Gedanken von des Menschen Thun
und Lassen) over het juiste handelen der menschen in den
natuurstaat;
een politiek ( Vernunf tige Gedanken von dein gesellscha f tlichen Leben der Menschen) over het juiste handelen in den
burgerlijken staat ;
een natuurrecht, waarin behalve over het belangrijkste der

---- s 04 ------

laatste twee onderwerpen ook gesproken wordt over de „Oeconomik", het juiste handelen in het huisgezin, en waarvan
zelfs FREDERIK DE GROOTE, WOLFF ' s bewonderaar, moest
erkennen : „Dass der Herr Professor sich immerhin etwas
kiirzer hitte (assen kunnen".
Daarenboven geeft h ij een program van „Verniinftigc
Gedanken" 1) over alle menschelijke bedrijven, tot houthakken
toe. Uitgevoerd heeft hij daarvan alleen de Ara fangsgriinde der
Baukunst.

Zelfs wanneer hun inhoud belangrijker was, zouden wij
in onzen tijd nauwelijks kans zien de werken van WOLFF
te doorworstelen ; zij zijn daartoe veel te langdradig. Zoo
wordt in de logica de wijze raad gegeven om wat men niet
weet en noodig heeft in boeken op te slaan, en de wenschelijkheid van deze wijze van doen wordt syllogistisch bewezen.
En in de bouwkunde wordt gewaarschuwd voor smalle
vensters en worden vensterbanken gerecommandeerd in de
achtste stelling : „Ein Fenster muss so breit sein, dass zwei
Personen gemachlich neben einander in demselben liegen
kunnen", die dan aldus bewezen wordt : „Man pflegt sich
ofters mit einer andern Person an das Fenster zu legen und
sich umzusehen. Da nun der Baumeister den Hauptabsichten
des Bauherrn in Allem ein Genuge thun soli 6 I), so muss
er auch das Fenster so breit machen, dass zwei Personen
gemachlich neben einander in demselben liegen kunnen. Was
zu erweisen war."
Dikke boeken, in dezen trant geschreven, zouden in onzen
tijd geen lezers vinden ; dat WOLFF in den zijnen niet slechts
een gevierd docent, maar ook een bewonderd schrijver van
leerboeken was, komt, doordat hij meer nog dan LEIBNITZ

1 ) Het ,,Vernitnftige Gedanken" in de titels van WOLFF ' S werken beteekent
geen aanprijzing van de kant van den auteur, maar wil alleen zeggen, dat de
inhoud niet op de ervaring, maar uitsluitend op de rede (Vernunft) gebaseerd is.
Zoo heet de metaphysica : Verniinftige Gedanken von Gott, der Welt, nod der
Seele des Menschen, ene/s allen Dingen iiberhaupt. Behalve genoemde Duitsche
werken heeft "WOLFF van alle deelen der philosophic nog een Latijnsche bewerking gegeven.
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in de behoeften van dien tijd voorzag. Hij is de ware philosooph der „Auf klarung". Groote ontevredenheid met de
bestaande toestanden en een groot optimisme ten aanzien
van de mogelijkheid om ze te wijzigen zijn het hoofdkenmerk dier Auf klarung. Zij wil niets laten gelden, wat geen
voldoenden grond heeft, en vindt ontzaglijk veel daarvan :
de honderden staatjes, de verschillende standen, het geldende
recht, de heerschende godsdiensten met hun mysteries, de
vormen van den maatschappelijken omgang, enz. Dat al
deze zaken een lange geschiedenis hebben en zich niet plotseling laten wijzigen, daarvoor heeft men in de i 8de eeuw
geen oog ; ik wees reeds vroeger (pag. 419) op het bij uitstek onhistorische van dit tijdvak. De Aufklarung vestigt er
uitsluitend de aandacht op, dat de mensch een redelijk wezen
is, en daarom geen meeningen behoort aan te nemen, die
zich niet voor zijn rede laten rechtvaardigen, noch toestanden moet dulden, die zijn rede niet doelmatig vindt. De
Duitsche mannen der Auf klarung kunnen echter aan die
toestanden niets doen, en zoo beginnen zij dan met de meeningen. De wiskunde en de jeugdige mechanica en mathematische natuurwetenschap geven het voorbeeld van zuiver
rationeele wetenschappen, waarin alleen de rede beslist, wat
als waar erkend zal worden. Naar dit model moet alle wetenschap zooveel mogelijk ingericht worden. Kon men er in
slagen op die wijze gewichtige waarheden over de wereld
en den mensch af te leiden, dan zou men zeker een grooten
stap gedaan hebben tot de „verredelijking" van het menschenleven. Want dan zou men kunnen bewijzen, hoe een
mensch zijn doen en laten moet inrichten, en voor zulke
bewijzen zou men evenveel eerbied kunnen vorderen als
voor de wiskundige.
Dit is het ideaal der Auf klarung ; het is ook het ideaal
van WOLFF. En zeker heeft niemand er met zooveel ernst
en volharding naar gestreefd als hij.

VIJFDE BOEK.
De wijsbegeerte van Kant.

HOOFDSTUK I.
De vóér-critische periode.
S0. KANT ' S OPVOEDING EN HAAR INVLOED
OP ZIJN PHILOSOPHIE.
FICHTE heeft eens gezegd : „Was fur eine Philosophic man
wahlt, hangt davon ab, was man fur ein Mensch ist. Denn
ein philosophisches System ist nicht ein toter Hausrat, sondern
es ist beseelt durch die Seele des Menschen, der es hat." In
hooge mate is die uitspraak toepasselijk op de leer van den
man, dien we nu gaan bespreken.
De ziel van KANT ' S wijsbegeerte is de ziel van KANT zelf,
en om die ziel eenig,errnate te kennen is het lang niet voldoende zekere wijsgeerige leerstukken te verstaan, die hij op
zijn ouden dag verkondigde, en die zijn „systeem" vormen.
Maar men moet weten wat hij voor een mensch was. En
om dat te weten, moet men iets weten over zijn ontwikkeling.
Natuurlijk blijft er in zijn geschiedenis, zooals in die van
ieder mensch, veel duisters, waarvan men alléén zeggen kan,
dat het zóó en niet anders is, maar niet, waardoor het zoo is.
In den aanhef van zijn Histoire de la litérature anglaise stelt
TAINE aan de beoefenaars der literatuur-geschiedenis den
eisch, dat zij alle eigenaardigheden van een persoon zullen
verklaren uit : „La race, le milieu, le moment". Er behoort
zekere jeugdige overmoed toe om zulk een eisch te stellen ;
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men bedenke, hoe vatbaar een mensch, vooral een jongmensch, vooral een kind, voor indrukken is, en dat geen
indruk spoorloos voorbij gaat, terwijl de ongelukkige beoefenaar der literatuur-geschiedenis juist over de jeugd van
den bestudeerden auteur altijd maar zeer weinig te weten
kan komen. Toch laten zich bij ieder mensch, wiens uiterlijke levensgeschiedenis eenigermate bekend is, zekere machtige invloeden constateeren, en op zulke invloeden bij den
jongen KANT wil ik in deze 5 wijzen.
IMMANUEL KANT werd in 1724 geboren te Koningsbergen
als een der zonen van een talrijk gezin uit den kleinen burgerstand. Zijn vader was zadelmaker ; . de begrafenis zoowel
van zijn vader als van zijn moeder was volgens het kerkregister : „still" (d.w.z. zonder geleide) en „arm".
De maatschappelijke positie der ouders, zoowel als KANT's
armoede gedurende de eerste helft van zijn leven heeft zeker
een belangrijken invloed gehad. Niet minder invloed had de
staatkundige toestand. Pruisen was destijds een absolute
monarchie onder welwillende koningen, eerst FREDERIK
13-- 1740) dan FREDERIK DE GROOTE (I 740-WILLEM I 0713-1740)
1786), daarna FREDERIK WILLEM II, bij wien KANT in
ongenade raakte, eindelijk FREDERIK WILLEM III (1797-1840).
Er heerschte strenge scheiding der drie standen : de adel ; de aan
de landgoederen gebonden boerenstand ; de burgerstand tusschen beide in. Enkele burgers, vooral de rijke kooplieden
en de academisch gevormden hadden wat meer aanzien dan
de anderen, maar waren toch door een scherpe grens van
den adel gescheiden. Het zijn vooral de beschouwingen van
KANT over den staat, waarin zich de invloed der staatkundige en maatschappelijke toestanden om hem heen duidelijk
laat constateeren. Deze invloed verklaart ook zijn groote sympathie met den Noord-Amerikaanschen vrijheidsstrijd ( 1 7731783) en de Fransche revolutie; zijn heftigen afkeer van den
oorlog, waarvan hij de afschaffing bepleit in een merkwaardig
geschrift van 1795 (Zum ewigen Frieden) ; zijn verontwaardiging over de staatslieden met hun beroep op de ervaring,
hoe de menschen nu eenmaal zijn.
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Van veel meer belang echter dan deze staatkundige denkbeelden zijn de godsdienstige, die KANT aan zijn opvoeding
te danken had.
De godsdienstige richting, waartoe KANT ' s ouders en hun
kring behoorden, was het „piëtisme". Voor deze richting, in Holland lang niet zeldzaam, ontbreekt een Hollandsche naam. Piëtistisch gezinde menschen heeten bij ons dikwijls : de „fijnen",
waarschijnlijk omdat zij gemoedsbezwaren hebben tegen
velerlei zaken, waarin andere menschen geen kwaad zien,
zooals comediebezoek en kaartspelen, of ook wel de „vromen",
omdat zij vroomheid of religieusiteit op hoogen prijs blijken
te stellen. Maar die Hollandsche woorden, daargelaten dat zij
een soort van scheldwoorden zijn, drukken een veel ruimer
begrip uit dan het Duitsche „pietist", m.a.w. er zijn tal van
menschen, die hier „fijnen" en „vromen" heeten, en die volstrekt niet piëtistisch gezind zijn, maar veeleer orthodox
behoorden te heeten.
Wat het piëtisme, dat in de I7de eeuw opkomt als verzet
tegen de heerschende Luthersche orthodoxie, vooral van deze
onderscheidt, is, dat het veel minder waarde hecht aan het
vormen der juiste begrippen aangaande de Christelijke heilsleer, daarentegen het specifiek Christelijke voornamelijk zoekt
in de echt Christelijke gemoedsstemming en 't leiden van een
echt Christelijk leven. Daaruit vloeit van zelf voort een
hechten van minder waarde aan de bijzonderheden der kerkleer, maar toch geen onverschilligheid voor alle leerstukken.
Ook de piëtisten hechten onbepaalde waarde aan I°. de leer
van 's menschen natuurlijke verdorvenheid, het dogma der
erfzonde. Hun opvatting is daardoor in sterke tegenstelling
met die van een denker, die ook op KANT grooten invloed
oefende, ROUSSEAU, volgens wien de mensch van nature
goed is, alleen door den politieken en socialen toestand bedorven ; 2°. aan het bestaan van God. Is er geen God, of
niet een God, met wien de mensch in persoonlijke betrekking
kan staan als tot een ander mensch, dan vervalt de gansche
leer der verlossing door Christus ; 3°. aan Gods wereldverlossende daad door het zenden van Christus op aarde ; 4°. aan
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's menschen onsterfelijkheid, als 't eenig middel ter bereiking
der volmaaktheid ; 5°. aan de leer van 's menschen verantwoordelijkheid voor de bepaling van zijn levensrichting
Van de vele eigenaardigheden in KANT 'S denkwijze erg gevoelens, die met zijn godsdienstige opleiding in verband staan,
wil ik slechts de belangrijkste vermelden, en wel zijn neiging
om in geen geval zijn overtuiging aangaande de waarheid
der genoemde hoofdstellingen van het Christendom op te
geven, en elke wijsbegeerte te verwerpen, die met die overtuiging in strijd zou komen.
Het leven kan naar KANT ' S opvatting alleen dan bevredigend zijn, als het door vaste beginselen bestuurd wordt,
die voor ieder voorkomend geval vo lkomen bepalen wat te
doen of te laten is. Het is belachelijk te onderstellen, dat
onze armoedige wetenschap voor den m ensch zulke beginselen
zou kunnen verschaffen. De mensch, die zulke vaste beginselen heeft, ontleent ze niet aan zijn wetenschap, maar aan
zijn godsdienstig geloof. Dit geloof laat zekere verscheidenheid
toe, is bij den Katholiek anders dan bij den Protestant, bij
den Israëliet anders dan bij den Christen. Maar wanneer het
als richtsnoer voor het leven dient, sluit het (altijd volgens
KANT) drie bestanddeelen in : het geloof aan een God, als een
alwijzen bestuurder van het Heelal ; aan de persoonlijke onsterfelijkheid der menschen, en aan 's menschen „vrijheid",
d. w. z. zijn vermogen van in normalen toestand zelf zijn handelen te bepalen. Geen philosophic, die deze drie dogma's omverwerpt, kan waar zijn. Want wie zulk een philosophic aanneemt,
kan geen leven leiden, dat hem zelf op den duur bevredigt.
Het zou voorbarig zijn op deze plaats de voor de hand
liggende bezwaren tegen deze redeneering van KANT op uitvoerige wijze te overwegen. Die redeneering is ontelbaar vele
malen voor een groote dwaasheid verklaard. Heeft dan —
heeft men gevraagd — de heilzame of schadelijke invloed
van een philosophie op onzen levenslust iets ter wereld te
maken met haar waarheid of onwaarheid ? Wordt hier niet
de fout begaan van al te optimistische menschen : voor waar
te houden wat men gaarne zou zien ?
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Het antwoord op de vraag, in hoe verre die critiek gegrond
is, wordt bepaald door de opvatting, die men heeft van de
verhouding van 's menschen geest, voor zoo ver hij kennende
is, tot de geheele werkelijkheid, waartoe die geest, voor zoo ver
hij gekend wordt, zelf ook behoort. Is die kennende geest,
het subject, zooals de Duitsche philosophen zeggen, eenvoudig
een deel der totale werkelijkheid van het Heelal, dan hebben
de critici ongetwijfeld gelijk, want het is zeker een dwaasheid te zeggen : Ik moet aannemen, dat de inrichting van
het Heelal zoo en zoo is, omdat die inrichting mij beter
voorkomt in het particulier belang van dit kleine deel. Nu
wordt het bestaan van die verhouding tusschen het onmetelijke Heelal en den beperkten menschengeest dikwijls stilzwijgend ondersteld. En voor ieder, die deze onderstelling
aanneemt, is KANT ' s redeneering eenvoudig ongerijmd. Is
daarentegen wat wij werkelijkheid noemen niet iets wat
buiten de werking van onzen kennenden geest vaststaat, en
dus als vaststaande bekend is ; noemen wij werkelijk alleen
datgene, wat voldoet aan de logische eischen, die onze geest
autocratisch stelt, dat laat zich de redeneering van KANT
niet zoo voetstoots afwijzen. Alleen die inhoud van waarnemingen, zoo werd in het Eerste Boek betoogd, geldt voor
werkelijk, die bestand is tegen een onderzoek volgens logische
regels. Wat daaraan niet voldoet wordt onverbiddelijk voor
illusie verklaard. Waarom ? Eenvoudig omdat de menschengeest een logisch wezen is, dat zijn logische natuur aan de
werkelijkheid dicteert. Onze geest is geen weeke massa, die
passief opneemt, wat van buiten wordt ingedrukt, maar verhoudt zich tot zijn gegevens als de schilder tot zijn materiaal,
als hij deze verf goedkeurt en die afkeurt, dezen vorm, die
in zijn verbeelding oprijst, bruikbaar acht en dien niet. Zoo
bouwt de kennende geest uit zijn gewaarwordingen zijn voorstelling van de werkelijkheid op, en is overtuigd, dat die
werkelijkheid precies met die voorstelling moet overeenstemmen, als deze laatste maar waar is.
Op dit standpunt, dat in het Eerste Boek uitvoerig werd
toegelicht, doet zich de quaestie of KANT ' s redeneering in-
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derdaad geheel onaannemelijk is, aldus voor : Is er voldoende
reden om aan te nemen, dat de rechtmatige eischen, die de
geest stelt bij het bepalen van wat voor werkelijk geldt, zich
bepalen tot den logischen eisch : „Vermijd tegenstrijdigheden !"
Of mogen wij aannemen, dat de ethische eisch : „Denk de
werkelijkheid zóó, dat een redelijk leven voor een denkend
wezen daarin mogelijk is", juist even rechtmatig is, als de
logische ? Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, en
ik zal later veel geschikter gelegenheid vinden om haar toe
te lichten 1). Thans was het mij er alleen om te doen aan te
wijzen, dat KANT den geschetsten gedachtengang werkelijk
inslaat.
In de voorrede voor de tweede uitgaaf van zijn hoofdwerk,
de Kritik der reinen Vernunft laat hij duidelijk blijken
welk een prikkel voor zijn wijsgeerig onderzoek zijn godsdienstige overtuigingen geweest zijn. Hij heeft ingezien, zoo
deelt hij ons mede, dat èn de oudere philosophie der
Wolffianen, waarmede hij eerst kennis gemaakt had, èn de
philosophie van HUME, die later grooten invloed op hem
oefende, met die overtuigingen in strijd zijn. Een nauwkeurig
onderzoek heeft hem geleerd, dat èn de grondslag van de
eene, èn die van de andere philosophie lang niet stevig genoeg is. Maar bij dat onderzoek is hij tevens tot de door
hem niet gewenschte conclusie gekomen, dat de Godheid,
de onsterfelijkheid, de menschelijke vrijheid inderdaad, zooals HUME leert, geen onderwerpen zijn van wetenschap. „Ich
musste also" zegt hij, zich als het ware verontschuldigend
„das Wissen aufheben um zum Glauben Platz zu machen",
en hij tracht dan aan te toonen, dat de genoemde leerstukken
als geloofsartikel veel meer waard zijn dan als stellingen
i) Deze woorden zijn door SPRUYT slechts enkele maanden vóór zijn dood
geschreven en hij heeft de gelegenheid, waarvan hij spreekt, Diet meer gevonden. Aanteekeningen omtrent de wijze, waarop hij zich voorstelde dan deze
vraag uitvoeriger te bespreken, ontbreken ; evenmin heb ik uit andere papieren daarvan een nauwkeurig denkbeeld kunnen krijgen. Het laatste hoofdstuk
van dit boek, dat over KANT's ethiek handelt, heb ik daarom moeten ontleenen
aan dictaten van veel ouder dagteekening (1883--'84 en 1886 — '87). PH. K.
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eener vermeende wetenschap. Het is duidelijk, dat deze gedachtengang niet mogelijk zou zijn geweest, als KANT zijn
wijsgeerig onderzoek had begonnen zonder zekere bepaalde
geloofsovertuiging. En die overtuiging was de vrucht van de
invloeden, die op KANT in zijn ouderlijk huis hadden ingewerkt, en die nog waren versterkt door de school, die hij
had bezocht.
Elk piëtistisch gezin heeft een predikant, die de eerbiedig
gevol g de leeraar en raadsman is. In het gezin
va
n KANT'S
ouders was dat de predikant, (later de hoogleeraar) F. A.
SCHULTZ. Door zijn bemiddeling kwam KANT op een Latijnsche
school onder de leiding van SCHULTZ, het Collegium Fridericianum, waar hij van 1732-1740 zeer goed Latijn en zeer slecht
wiskunde en philosophic leerde. Op die school, eigenlijk te
kostbaar voor de middelen der ouders, was zijn medeleerling
en vriend DAVID RUHNKER uit Stolpe, later beroemd als
RUHNKENIUS te Leiden, die het altijd betreurd heeft, dat
KANT zijn voorbeeld niet gevolgd, en als KANTIUS de philologic door Latijnsche geschriften vooruitgebracht heeft. Daarvan getuigt zijn brief van 1771, waarin hij KANT herinnert
aan de „lastige, maar toch nuttige, en niet te betreuren
tucht der dwepers, die de school bestuurden", en hem aanspoort in 't Latijn te schrijven, opdat ook de Hollanders en
de Engelschen zijn geschriften zouden kunnen lezen.
In 1740 komt KANT op de destijds zeer bescheiden
Koningsberger universiteit. De inrichting der Duitsche universiteiten herinnert in dien tijd nog sterk aan haar oorsprong :
vakscholen voor juristen, theologen, medici, waarbij een vierde
faculteit gevoegd is voor de propaedeutische studie. „Doch
wdhlt mir eine Facultdt", zegt MEPHISTOPHELES tot den
jeugdigen student, en spreekt dan achtereenvolgens een hartig
woordje over de theologie, de juristerij en de medicijnen.
Maar GOETHE onderstelt blijkbaar de mogelijkheid niet, dat
de jonge student de academie bezoekt om een wiskundige
of latinist te worden. Wiskunde en Latijn zijn propaedeutische
vakken.
Met het oog op dezen toestand acht ik het waarschijnlijk,
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dat KANT zich een „Facultdt gewahlt" heeft, en wel de
theologische, waarmede ook het feit overeenkomt, dat hij
de colleges over dogmatiek van zijn ouden beschermer SCHULTZ
volgde. Maar hij is in de vierde of philosophische faculteit blijven hangen, en vond daar zoo veel interessants, dat
hij nooit tot de theologie gekomen is. En zelfs of dit voornemen inderdaad bestaan heeft, tot hoever het ten uitvoer
gebracht is, en of KANT als candidaat der theologie in den
omtrek van Koningsbergen gepreekt heeft, is een der vele
onbesliste quaesties in KANT 's biographie. In 1792 had zijn
vroegere leerling BOROwsKI voor een voordracht in een geleerd genoodschap KANT ' s leven als onderwerp genomen en
voorzichtigheidshalve zijn handschrift aan KANT laten lezen.
Deze heeft hier en daar wat geschrapt en het in dank teruggezonden, met uitdrukkelijk verzoek het niet te laten drukken
en zoo mogelijk ook niet voor te dragen, daar hij allerminst
gesteld' was op levensbeschrijvingen vóór zijn dood. Als
materiaal voor een biographie na zijn dood kon het dienen.
BOROWSKI heeft aan dat verzoek gevolg gegeven, en het stuk
eerst in 1804 na KANT' s dood gepubliceerd. Nu behooren
de plaatsen over KANT ' s theologische studie en zijn preeken
tot die, welke KANT geschrapt heeft. BOROWSKI heeft ze
toch in een noot opgenomen : „omdat", zegt hij, „wat er
staat, waar is, al heeft KANT het geschrapt". De vraag of
BOROWSKI terecht zegt, dat dit waar is, heeft veel discussie
gewekt en is m. i. niet met eenige waarschijnlijkheid, laat
staan met zekerheid, te beantwoorden.
Zeker is, dat de theologie in KANT ' s studententijd geen
hoofdzaak voor hem geweest is, dn dat hij later in zijn vele
geschriften voor geen theologisch vak belangstelling getoond
heeft dan voor de theologia naturalis, volgens de toenmalige
opvatting een onderdeel der metaphysica.
Onder de professoren der Koningsberger universiteit vond
hij voor de oude talen geen leeraar, die hem helpen kon, en zoo
is er van zijn philologische plannen niets gekomen en kennen
wij geen KANTIUS naast RUHNKENIUS. Maar hij werd zeer aangetrokken door het onderwijs van GOTTFRIED TESKE in de
SPRUYT : GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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natuurkunde, en door dat in de wiskundige en philosophische
vakken, te Koningsbergen gedoceerd door een nog jong buitengewoon hoogleeraar, MARTIN KNUTZEN, die vooral zijn werk
maakte van de toelichting der geschriften van NEWTON. De wiskunde, waarvan KANT op het Collegium Fridericianum niets begrepen had, begon nu een grooten invloed op hem te krijgen,
en de groote meerderheid der geschriften uit de eerste helft
van zijn leven zijn dan ook van wiskundig-natuurkundigen
inhoud. Reeds zijn eerste werk, nog in den studententijd
geschreven (1747), handelde over de vraag, wie bij de definitie van het begrip levende kracht gelijk had, DESCARTES,
die het formuleerde cnv, of LEIBNITZ, die de formule mv2
voorstond.
Zijn poging om door een bemiddelingsvoorstel de twee
tegenstrijdige meeningen te verzoenen is echter mislukt, en
haalde hem het epigram van LESSING op den hals :
KANT unternimmt ein schwer Geschafte,
Der Welt zum Unterricht ;
Er schatzet die lebend'gen Krafte,
Nur seine eignen schatzt er nicht.

In den loop der volgende jaren verschenen nog : In 1754
twee kleine verhandelingen over de vraag, of de aarde in
haar draaiing om de as vertraagt, en dus de dagen langer
worden, in 1755 Allgemeine Naturgeschichte und Theorie
des Himmels, terwijl van de drie geschriften, die KANT in
1 755 en 1756 in 't openbaar verdedigde om in aanmerking
te kunnen komen voor het ambt van hoogleeraar, twee van
natuurkundigen inhoud zijn. Ook na dien tijd blijven de
kleinere natuurkundige verhandelingen vrij talrijk ; ik noem
b.v. die over de verklaring der passaatwinden (1756), en die
over een nieuw begrip van beweging en rust (1758).
Gaf dus de kennismaking met NEWTON ' S natuurphilosophie
KANT aanleiding tot tal van studiën over wiskundige en
natuurkundige onderwerpen, genoeg om het leven van een
gewoon arbeider te vullen, wij zullen later zien, dat ze hem
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ook in de wijsbegeerte tot eigen onderzoekingen leidde.
Het punt van uitgang in de wijsbegeerte was voor KANT
natuurlijk de Wolffiaansche philosophie, de eenige, die men destijds aan Duitsche hoogescholen doceerde. Wij hebben die philosophie reeds besproken, en kunnen dus ter karakteriseering
van het wijsgeerig standpunt, waarop KANT in 1746, bij het
einde van zijn studietijd, stond, volstaan met te zeggen, dat hij
de universiteit verliet als een echt Wolffiaan. Aan historische
studiën werd destijds zeer weinig gedaan, en KANT heeft
altijd zeer weinig geweten van de meeste zijner voorgangers,
zelfs van de belangrijkste.
In het genoemde jaar had KANT, zonder nog een academischen graad verkregen te hebben, maar door den dood
zijns vaders genoodzaakt geheel voor zich zelf te zorgen, den
gebruikelijken weg ingeslagen tot het bekomen van een professoraat, n.l. een betrekking te zoeken als gouverneur, om
zooveel geld te besparen, dat de jonge geleerde mettertijd het
onbezoldigd privaat-docentschap kon aanvaarden. Hij bleef
gouverneur tot 1755, zeer ontevreden over zijn gave als
paedagoog, zooals blijkt uit zijn beweringen, dat hij meer wist
van theorie dan van practijk der opvoeding, en dat er ondanks
zijn degelijke principes nauwelijks ooit een slechter gouverneur geweest was dan hij.
Maar de families, waarin hij werkzaam was, dachten er
veel gunstiger over, vooral die van graaf KAYSERLINGK, waar
hij 't laatst en 't langst was, en met wie hij steeds door
banden van vriendschap verbonden bleef. In 1755 meende hij
èn wetenschappelijk èn financieel genoeg toegerust te zijn om
als privaatdocent op te treden en begint een tweede periode
in zijn leven.

81. DE WIJSGEERIGE GESCHRIFTEN DER V66R-CRITISCHE

PERIODE.
Als voorwaarde voor een benoeming tot het hoogleeraarschap gold destijds publieke verdediging van drie geschriften.
Het eerste was KANT' s korte dissertatie De igne of, zooals
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wij thans zouden zeggen, over de theorie der warmte ; het
tweede, met den titel Principiorum primorum cognitio^^is
metaphysicae nova dilucidatio, bevat hoofdzakelijk een korte
uiteenzetting van sommige grondbeginselen van de LeibnitzWolffiaansche leer, en een bestrijding van bedenkingen,
vooral op theologische gronden tegen haar determinisme ingebracht. KANT verdedigt hier èn het gedetermineerd zijn
der handelingen, èn de vrijheid, die bestaan zal in het gedetermineerd worden door principia interna, niet door invloeden van buiten.
Merkwaardig is het derde geschrift, Monadologia physica,
ook nog in 1756 verdedigd. Hier wijst KANT in de voorrede duidelijk op de groote moeilijkheden, waarin hem de
uiteenloopende natuurbeschouwingen van LEIBNITZ en NEWTON
gebracht hebben. Zinspelende op een plaats uit de Aeneis
zegt hij : „Het is gemakkelijker de fabelachtige grijpnagels
met paarden te vereenigen, dan de metaphysica met de wiskunde te doen overeenstemmen. Gene toch (de metaphysica
van LEIBNITZ) ontkent, dat de ruimte tot in 't oneindige
deelbaar is, terwijl de mathesis ons daarvoor instaat met
dezelfde zekerheid als bij haar andere stellingen. De wiskunde
(d. w. z. NEWTON ' S leer) houdt vol, dat er ledige ruimte moet
bestaan om vrije beweging mogelijk te maken, terwijl de
metaphysica de onmogelijkheid van een vacuum bewijst, enz."
KANT bewijst in zijn geschrift:
I°. De lichamen moeten uit monaden, d. w. z. volstrekt
ondeelbare substanties bestaan. Onderling verbonden te zijn

is voor de deelen van het lichaam niet een noodzakelijke, maar
een contingente hoedanigheid, die zij missen kunnen zonder
op te houden te bestaan. Denkt men zich dus alle verbinding, alle samenstelling . weg, dan blijven onontleedbare substanties over. Dit dialectisch bewijs berust op de gecursiveerde
stelling, en in zijn latere periode zou KANT die niet als
ontwijfelbaar beschouwd hebben.
2°. De ruimte is deelbaar tot in 't oneindige, derhalve niet
bestaande uit monaden.
3°. De monas neemt, hoewel ondeelbaar, een ruimte in.
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dus i M3. Maar, daar de monas niet deelbaar is, vult zij
a
die ruimte niet door haar deelen, die er niet zijn, maar door
haar werkzaamheid. De door een monas ingenomen ruimte
omvat al die plaatsen, waaruit zij door haar afstootende
kracht andere monaden weert.
Eindelijk betoogt KANT, dat men niet met LEIBNITZ de
kracht der monaden alleen zoeken kan in haar ondoordringbaarheid, waarin zich de onderlinge afstooting der monaden
openbaart, want dan zou samenhang der deelen van een lichaam
niet mogelijk zijn. Derhalve moeten de monaden gedacht
worden als elkander èn aantrekkend èn afstootend volgens
verschillende wetten, zoodat bij zekere afstanden de afstooting,
bij andere de aantrekking sterker is. Zeer dikwijls hebben
natuurkundigen beproefd deze theorie van KANT uit te werken tot een algemeene verklaring der natuurverschijnselen;
maar tot nog toe zijn zij niet geslaagd.
Evenmin als in dit geschrift vertoonen zich KANT ' s nieuwe
denkbeelden op wijsgeerig gebied in het in 1759 verschenen
opstel over het optimisme, waarover wij reeds bij gelegenheid
van LEIBNITZ ' Théodicée spraken (Pag. 491).
De eerste verandering van zijn denkbeelden vertoont zich
in : Die falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistischen Figuren.
Hierin doet KANT een zeer scherpen aanval op de traditioneele
logica. Hij toont aan, dat redeneeren altijd beschouwd kan
worden als begripsanalyse. God is het noodzakelijk bestaand
wezen, d.w.z. het wezen, dat niet niet-zijn kan, daarom is God
eeuwig. Onze ziel is één en ondeelbaar, en dus geen lichaam.
Die redeneeringen blijken door beschouwing van de begrippen
„noodzakelijk", „bestaand", en „volstrekte eenheid". Maar de
schoolsche logica maakt er een combinatie van drie oordeelen van :
Het noodzakelijk bestaande is eeuwig.
God is het noodzakelijk bestaande.
Derhalve is God eeuwig.
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Of wel:
Geen enkelvoudig ding is een lichaam.
De ziel is een enkelvoudig ding.
Derhalve is de ziel geen lichaam.
Nu gaat zij aan 't onderscheiden van drie termen, en vindt,
dat naar de plaatsing van den middenterm vier figuren te
onderscheiden zijn. In waarheid zijn echter de twee bovenstaande syllogismen modellen, waartoe alle redeneering terug
te brengen is.
KANT meent hier ARISTOTELES te weerleggen, mar leert
niets anders dan deze. Ook ARISTOTELES geeft de twee bovenstaande typen van alle redeneering. Maar hij voegt er bij, wat
wenschelijk is, een optelling van de verschillende vormen
van betoog, waarbij de overeenstemming met dat type niet
duidelijk blijkt. Merkwaardiger dan de mislukte aanval op
ARISTOTELES is KANT ' s bewering, dat redeneeren, afgescheiden
van waarneming, niets anders is dan begripsanalyse. Daaruit
volgt toch onmiddellijk, dat WOLFF ' S geheele metaphysica
niet de werkelijkheid, maar slechts WOLFF ' S eigen denkbeeldenwereld leert kennen. Die conclusie wordt echter hier
no g niet getrokken. Te vermelden is omtrent dit geschrift
voorts nog, dat KANT verschil maakt tusschen logisch onderscheiden, dat iets menschelijks is, en physisch onderscheiden,
dat ook dierlijk is. Een stier onderscheidt rood en zwart,
d.w.z. gedraagt zich verschillend, als hij 't een of 't ander
ziet ; maar kan hij ook rood en zwart vergelijken, zooals
een mensch, die zegt : „rood is niet zwart, maar zij stemmen
toch overeen, want beide zijn kleuren" ? De karakteristieke
eigenschap van 't redelijk wezen ziet KANT nu daarin, dat
het zijn eigen denkbeelden tot voorwerp zijner gedachten
kan maken.
De scherpe veroordeeling van den syllogistischen vorm
der betoogen, in dit geheele opstel merkbaar, bewijst groote
ontevredenheid met het heerschende systeem, dat dien vorm
gebruikt.
Nader blijkt de grond dier ontevredenheid in de volgende
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drie geschriften, alle drie in 1763 verschenen. De metaphysica wil de vraag beantwoorden : Wat bestaat er ? en :
Hoe werken die bestaande dingen ? Nu betoogt KANT in

Der einzig mógliche Beweisgrund zu einer Demonstration
des Daseins Gottes, dat het bestaan van geen ding zuiver
logisch te bewijzen is, daar het bestaan geen praedicaat is
en wij logisch slechts kunnen bewijzen, dat zekere praedicaten aan zekere subjecten moeten toegekend worden.
Dit eischt verduidelijking. De Wolffianen onderscheidden,
zooals wij zagen, het werkelijke, als omnimodo derterminatum,
van het alleen mogelijke, .als niet omnimodo determinatum, en
namen nu aan, dat het laatste in het eerste overgaat door het
praedicaat „bestaan" op te nemen. Bijv. : het beeld van ZEUS
bestond als mogelijkheid in PHIDIAS ' geest, maar het was
toen nog niet in alle opzichten bepaald, had bijv. nog geen
bepaalde hoogte enz. Die bepaaldheid verwierf het eerst door
het praedicaat, de eigenschap, van „bestaan" op te nemen,
d.w.z. uitgevoerd te worden. Zoo met kunstwerken. Natuurproducten bestaan evenzoo eerst als mogelijkheid in Gods
geest ; zij worden werkelijk door 't praedicaat „bestaan" op te
nemen. Tegenover deze leer verdedigt KANT de voor zijn
tijd zeer paradox klinkende stelling : Honderd werkelijke
daalders hebben geen andere eigenschappen dan honderd
mogelijke, adaequaat voorgestelde 1). Hadden zij andere dan
zou de voorstelling niet adaequaat zijn geweest. Ook kinnen
de honderd mogelijke nooit honderd werkelijke worden. De
man, die honderd daalders ontvangen moet en ze ontvangt,
ziet niet zijn voorgestelde daalders in werkelijke veranderen.
De voorgestelde blij ven voorgestelde, en de werkelijke werkelijke.
KANT drukt dit uit door deze woorden : „Das Dasein ist
die absolute Position eines Dinges". Elk praedicaat, b.v. hardheid van ijzer, wordt in onze gedachte relatief of conditioneel
aanwezig gedacht ; die hardheid is, als ijzer er is. Maar het
bestaan van ijzer wordt niet relatief gedacht, wij kunnen

') Dit voorbeeld geeft KANT eerst in een later werk (de Kritik der reinen
Vernunft); in den Einzig naóglichen Beweisgrund gebruikt bij andere voorbeelden.
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niet zeggen : dat bestaan is er, als ijzer er is. Maar als ik
denk, dat ijzer bestaat, geschiedt zulks onvoorwaardelijk. Nu
kan ik door logische redeneering, begripsanalyse, aan een
subject tal van praedicaten toekennen, maar ik stel ze conditioneel ; zij zijn er, als het subject er is. Zoo kan ik betoogen : het absolute is onafhankelijk, onvoorwaardelijk, eeuwig,
eenig, d. w. z. al die hoedanigheden zijn werkelijk, als 't absolute er is. Maar ik blijf binnen mijn gedachtenkring. 't Bestaan
blijkt alleen door zinnelijke waarneming.
Deze eenvoudige waarheid, die ik reeds herhaaldelijk (verg.
o.a. p. 295 en 373) toelichtte, gebruikt KANT nu bij de critiek
der gangbare godsbewijzen. Zij treft natuurlijk direct het
ontologisch bewijs, dat dan ook door KANT verworpen wordt.
Evenmin kan hij het kosmologisch bewijs aanvaarden. Vooreerst reeds, omdat het betwijfelbaar is, of het principium
rationis sufficientis zoo algemeen geldig is als in dat bewijs
wordt aangenomen, maar ook, omdat volstrekt niet blijkt, zelfs
als het bewijs wordt toegegeven, dat de eerste oorzaak, wier
bestaan zoo wordt bewezen, tevens het Hoogste Wezen zijn
zou, d. w. z. algoed, alwijs enz. Over het physico-theologisch
bewijs spreekt KANT met groote achting, maar behalve dat
de betwijfelbaarheid van het principium rationis sufficientis
ook hierbij een bezwaar is, brengt het slechts tot een wezen,
dat zooveel wijsheid, zooveel macht, en zooveel goedheid
heeft, als zich in de wereld openbaren, d. i. niet tot een
Godheid, die als almachtig, algoed, en alwijs gedacht wordt.
Het bewijs is daarom niet klemmend, maar toch van waarde.
In plaats van die veroordeelde bewijzen stelt KANT nu
een eigen, dat hij later stilzwijgend heeft opgegeven. Ongetwijfeld bestaan, zegt hij, mogelijke dingen, d.i. in de zonderlinge Wolffiaansche kunsttaal : gedachten. Derhalve moet er
iets zijn, dat de grond dier mogelijkheden is. Dit is een ens
necessarium ; het kan niet niet-zijn. Van dat absolute wezen
betoogt KANT, dat het eenig, enkelvoudig, onveranderlijk,
eeuwig is enz.
Natuurlijk blijft men ook hier binnen den kring van
menschelijke denkbeelden. Die bestaan, zij hebben oorzaken,
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bestaande komt, is precies dezelfde als in 't ontologisch bewijs. De grond der mogelijke dingen moet noodzakelijk als
bestaande gedacht worden, derhalve bestaat hij.
Overigens geeft KANT zijn eigen bewijs niet dan aarzelend,
en eindigt met de uitspraak : „Es ist durchaus n6thig, dass
man sich vom Dasein Gottes uberzeuge; es ist aber nicht
eben so nëthig, dass man es demonstriere". Zoo blijft dus
van de theologia rationalis niet veel over. De metaphysische
gevolgtrekkingen uit het begrip van 't bestaande zijn weerlegd. Te gelijkertijd tast KANT de metaphysische redeneeringen uit het begrip van oorzaak en gevolg aan. Dit geschiedt in den Versuch den Begriff der negativen Grossen in die
Weltweisheit einzu f iiiiren. KANT ' ontdekt hier weder een
eenvoudige waarheid, die zijn tijd door SPINOZA en LEIBNITZ had leeren miskennen, het onderscheid tusschen logische
en reëele tegenstelling. De vereeniging van de leden eener
logische tegenstelling geeft een tegenstrijdigheid, d. w. z.
iets dat wel gezegd, maar niet gedacht kan worden -- bijv.
een niet-deelbaar deelbaar getal. Maar de leden eener reeele tegenstelling geven te samen niet iets, dat ondenkbaar
is, maar óf iets werkelijks Of nul. moo gulden inkomen en
800 gulden vertering geven 200 gulden bezit, een kracht van
3 gram, die rechts trekt, en een van 3 gram, die links trekt,
een resultante nul. Logisch staat over moo gulden inkomen : niet-i000 gld. inkomen, bijv. io.000 of goo inkomen,
reeel : woo gld. vertering. De logische tegenstelling bevat
één lid, dat enkel ontkennend is, bij de reëele zijn beide leden
bevestigend, bijv. genot — smart ; welwillendheid — kwaadaardigheid. De toepassing van die eenvoudige waarheden is zeer
belangrijk. Zij houdt in den val van LEIBNITZ ' pleidooi voor
het optimisme, een conclusie, die echter in KANT's werk niet
duidelijk aangewezen wordt. Het kwaad in de wereld is wel
negatief goed, maar een reëele tegenstelling, dus 't kwaad is
evenzeer een werkelijk element in de wereld als het goed. Het is
een vergissing als LEIBNITZ en SPINOZA het meenen te recht-
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volgt er uit, dat dc verklaring der natuurverschijnselen langs
zuiver logischen weg onmogelijk is. Zuiver logisch laat zich
inzien, dat zeker praedicaat aan een begrip ontzegd moet
worden, bijv. de veranderlijkheid aan het absolute, de ondeelbaarheid aan 't uitgebreide. Maar zuiver logisch laat zich
niet inzien, dat een kracht van 3 gram naar boven evenwicht maakt met een kracht van 3 gram naar beneden, of dat
zekere mate van genoegen juist opweegt tegen zekere mate
van smart en de ziel op het nulpunt brengt. De verwarring
tusschen logische tegenstrijdigheid, die zich dialectisch laat
inzien, en reëel antagonisme deed den schijn ontstaan als
kon men het laatste uit begrippen afleiden. En evenmin als
logisch is in te zien hoe de werking van A een praedicaat
in B opheft, evenmin is in te zien, hoe de werking van A
een praedicaat in B doet ontstaan. Slechts de waarneming
leert ons dat ; de begripsanalyse is geheel machteloos.
Of KANT zelfstandig tot de denkbeelden, in de Negative
Grossen ontwikkeld, gekomen is, dan wel of hij ze geheel
of gedeeltelijk aan HUME ontleend heeft, is niet uitgemaakt
en naar 't mij voorkomt niet uit te maken. Zeker is 't, dat
hij HUME kende en diens theorie der moraal apprecieerde,
maar het is niet onmogelijk, dat hij in dezen tijd HUME's
wegwerpend oordeel over metàphysica te ongerijmd vond
om diens beschouwingen over kenleer opzettelijk te overwegen.
Is HUME's invloed in dezen tijd twijfelachtig, niet alzoo
die van ROUSSEAU. Had KANT ROUSSEAU niet gekend en
niet veel van ROUSSEAU overgenomen, dan zou zijn ontwikkeling in die jaren waarschijnlijk een geheel andere geweest zijn.
Voor ons blijft de geweldige invloed van ROUSSEAU op
KANT en in 't algemeen op zijn tijd steeds een wonderlijk
verschijnsel. Hij wordt gewoonlijk aan ROUSSEAU ' s stijl toegeschreven, die den tijdgenooten zeer verheven, aan de meesten
onzer rhetorisch, gezwollen, belachelijk voorkomt. Zijn tegenstelling van natuur en beschaving is eigenlijk alleen bestaanbaar in den gedachtenkring der fabelen over de gouden eeuw
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bij HESIODUS en OVIDIUS. Volgens ROUSSEAU heeft de vo rming van kunsten en wetenschappen de menschen bedorven ;
de privaateigendom heeft de menschlievendheid vernietigd ;
de opvoeding, welke er de kinderen toe brengt zich te
schamen over natuurlijke neigingen, is verderfelijk (Nouvelle
Héloise, 1761). De Emile (1762) geeft een model van een
„natuurlijke" opvoeding.
De petitio principii is natuurlijk : de oorspronkelijke men sch
is beter dan de door de beoefening van kunst en wetenschap
gewijzigde. Nader onderzoek van natuurvolken heeft die petitio
principii niet bevestigd. Waar blijft alleen in ROUSSEAU's
hartstochtelijke betoogen, dat kunst en wetenschap niet alleen
heil, maar ook schade brengen, dat het stelsel van den privaateigendom niet louter voordeelig is, en dat de opvoeders veel
meer dan in die dagen geschiedde, bedenken moeten, dat een
kind geen volwassen mensch, maar een kind is. Want het
moet erkend worden, dat de onuitstaanbare deftigheid, die
ROUSSEAU 'S tijdgenooten in alles aan den dag legden, in hun
costumes, in hun manieren, in hun denkbeelden, hen tot
allerongelukkigste opvoeders maakte. De levendigheid, de
goedlachsheid, de behoefte aan krachtige beweging, aan kinderen eigen, moesten met geweld bedwongen worden. Hoe
ver men in dien tijd ging in het niet-begrijpen van kinderen
kan blijken uit een uitspraak van den medicus BONTEKOE,
die het spelen der kinderen de eigenlijke bron noemde van
hun zedelijke verkeerdheden op later leeftijd.
Door zijn protest wekte ROUSSEAU geestdrift bij allen, die
eenige sympathie met het kinderlijke, het naieve, het opgeruimde, behouden hadden. En begrijpelijk is 't, dat men, het
kind zooals het van nature is stellend boven het door opvoeding ontstaande, ook den natuurmensch in alle opzichten
verhief boven den „beschaafde en ontwikkelde".
KANT heeft zich over dien invloed van ROUSSEAU zelf eens
aldus uitgelaten : „Ich bin selbst aus Neigung ein Forscher.
Ich fuhle den ganzen Durst nach Erkenntniss und die begierige Unruhe darin weiter zu kommen, oder auch die Zufriedenheit bei jedem Fortschritt. Es war eine Zeit, da ich glaubte,

— 524 .—
dies alles konnte die Ehre der Menschheit machen und ich
verachtete den nobel, der nichts weiss. ROUSSEAU hat mich
zurecht gebracht. Dieser verblendende Vorzug verschwindet,
ich lerne die Menschen ehren und wiirde mich viel unnutzer
finden als die gemeinen Arbeiter, wenn ich nicht glaubte,
dass diese Betrachtung allem Uebrigen einen Werth geben
konnte : die Rechte der Menschheit herzustellen."
Die invloed van ROUSSEAU gaf hem de vrijmoedigheid de
Wolffiaansche metaphysica te verwerpen, die hij vroeger
aanzag als onmisbaren grondslag voor godsdienst, zelven onmisbaren grondslag voor zedelijkheid. „Le sentiment est plus
que la raison". Een goed karakter en een vrome zin berusten
op gansch andere grondslagen dan verstandelijk inzicht.
Daarom kan de wetenschappelijke moraal en theologie zonder eenig bezwaar vervallen. Geef de menschen een goede
opvoeding en houdt hen vooral niet bezig met subtiliteiten.
Zien wij dus KANT ook op het gebied der moraal een
geheel andere positie innemen dan die voortvloeide uit het
dorre rationalisme en den eerbied voor „beschaving" en „Vollkommenheit" der Wolffiaansche school, dat hij voor goed
met die school gebroken heeft blijkt het duidelijkste uit zijn
werk : Trdurne eines Geistersehers, erldutert durch Trdume
der Metaphysik. Het schijnt mij niet noodig dit werk uitvoerig
te bespreken ; ik wil er slechts het resultaat van meedeelen ter
kenschetsing van KANT ' s standpunt in de jaren omstreeks 1766.
KANT meent dan op grond van HUME ' s causaliteitsleer te
kunnen aantoonen, dat de metaphysica, die over den aard
der dingen handelt, even dwaas doet als de destijds door
SWEDENBORG zeer in de mode zijnde geestzienerij. Die
metaphysica dient vervangen te worden door een philosophie,
die uitsluitend vraagt naar den aard, den oorsprong en de
grenzen van 's menschen kennis ; een philosophie, die ons de
onvruchtbare en zinsverbijsterende bespiegelingen der oude
metaphysica bespaart. Maar deze is ook niet noodig voor
het vaststellen der grondslagen van godsdienst en zedeleer.
Die hebben niets met theologie of metaphysica te maken,
maar integendeel berust het geloof aan God, onsterfelijkheid
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en vrijheid op de onmiddellijke zedelijke voorschriften in
's menschen hart.
Wij zien dus hier KANT, aan het einde der vóór-critische
periode, volkomen staande op het sceptische standpunt van
HUME. Hoe lang hij zoo volkomen met dezen heeft overeengestemd, is onzeker. Wel weten wij, dat die overeenstemming in 177o niet meer bestond. In dat jaar aanvaardde
KANT eindelijk het professoraat te Koningsbergen, dat door
allerlei omstandigheden zich vijftien jaar had laten wachten,
en dat hij sedert tot zijn dood, in 1804, bekleedde, hoewel
hij in de laatste jaren van zijn leven door lichaams- en geesteszwakte verhinderd was college te geven. In de inaugureele
oratie nu, die hij bij de aanvaarding van het hoogleeraarschap
uitsprak, verklaart KANT zich zeer duidelijk tegen HUME.
Toch duurde het nog zeer lang, tot 1781, voordat hij zijn
nieuwe denkbeelden over HUME ' s vraagstuk uitvoerig kon
uiteenzetten. In deze periode, 177o--1781, vallen geen belangrijke geschriften, geen merkwaardige gebeurtenissen in
KANT 's maatschappelijk leven, maar zij is uitsluitend gewijd
aan de oplossing der groote moeilijkheden, die hij bij
zijn nadenken over de principieele vragen der wijsbegeerte
ondervond. Wij zullen niet afzonderlijk de inaugureele oratie
bespreken, die reeds een deel van de leer schetst, later in
de Kritik der reinen Vernunft ontwikkeld, maar onmiddellijk
tot het laatstgenoemde werk overgaan, KANT ' s hoofdwerk,
waarin de grondslag en tevens de hoofdzaak van zijn philosophie wordt uiteengezet.
De eerste recensies van dit werk, dat in 1781 verscheen,
gaven blijk van zooveel misverstand, dat KANT zich genoodzaakt zag in 1783 een tweede werk uit te geven : Prolegomena zu einer jeden kien f tilten Illetaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten konn6n, waarin hij zijn plan met de
Kritik veel korter en duidelijker uiteenzet, terwijl eindelijk,
in verband met de gebleken duisterheid, de Kritik in de
tweede uitgaaf, die in 1787 verscheen, in sommige deelen
belangrijk gewijzigd is. Die wijzigingen en de verhouding
van de Prolegomena tot de Kritik hebben aanleiding ge-
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geven tot uitgebreide discussies, bij welke ik echter hier niet
zal stilstaan.
Maar wel komt het mij wenschelijk voor, voordat wij met
de bespreking der Kritik beginnen de invloeden te schetsen, die
de geheele wijziging van KANT ' S inzichten ten gevolge hadden.

HOOFDSTUK II.

De overgang tot de critische periode.

S 82. HET VRAAGSTUK VAN DE METHODE DER WISKUNDE
EN DEN AARD DER RUIMTE.

Reeds door den naam, dien KANT voor zijn nieuwe philosophie gekozen heeft, wil hij haar in tegenstelling brengen
met zijn vroegere inzichten. Hij noemt haar de critische
philosophie, en stelt haar tegenover de dogmatische, waarbij
hij aan WOLFF denkt : redeneeringen over de dingen zonder
voorafgaand onderzoek naar aard en grenzen der menschelijke kennis, en tegenover de sceptische, waarbij hij aan HUME
denkt : de beschouwingswijze, waarbij op grond van de meeningsverschillen der dogmatici geconcludeerd wordt tot de
onmogelijkheid der metaphysica. KANT 's doel is : de gronden
op te speuren van die niet weg te nemen meeningsverschillen
door nauwkeurig te onderscheiden op welk terrein de menschelijke kennis wel, en waar zij geen toegang heeft. Hij is
bij dergelijke opmerkingen niet geheel billijk jegens zijn
Engelsche voorgangers, die ook op hun manier bezig zijn
geweest met een dergelijk onderzoek. Het groote verschil
tusschen hun slotsom en de zijne heeft KANT eenigszins
verblind voor de overeenstemming in bedoeling. Dit groote
verschil is het gevolg hiervan, dat KANT een aantal vraagstukken nauwkeurig heeft overwogen, waaraan de Engelschen
te weinig aandacht hadden geschonken.
Het eerste van die vraagstukken is door KANT reeds besproken in een werkje van het jaar 1764: Untersucliung fiber

die Deutliclikeit der Grundsdtze der natzirlichen Theologie
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und Moral. Hij stelt daar de vraag : Hoe is liet mogelijk,
dat de wiskunde zekerheid vindt, en de metaphysica aan
't „herumtappen" blijft ? Beide spreken stellingen uit, die
de waarneming evenmin bevestigen als wederleggen kan. Zij
handelen over betrekkingen tusschen niet waargenomen, maar
gedachte voorwerpen van onze begrippen, niet over waarneembare feiten. De wiskunde staat er voor in, dat de strook
tusschen twee concentrische cirkels een oppervlak heeft van
TU (R 2 -- r 2 ). Hoe zou de zinnelijke waarneming dat kunnen
bewijzen ? De wiskunde staat er voor in, dat een lijn deelbaar is tot het oneindige, en dat twee evenwijdige lijnen, in
't oneindige verlengd, elkander nooit ontmoeten. Hoe zouden
wij zoo iets kunnen zien of tasten ? Nu wekken deze en
duizende andere wiskundige stellingen vertrouwen, terwijl
daarentegen ARISTOTELES ' nietaphysische bewijzen, dat de
wereld oneindig is in tijdsduur en eindig in uitgebreidheid,
sinds lang juist even geldige bewijzen voor het tegendeel
naast zich hebben.
Die verschillende waardeering van metaphysica en mathesis
is raadselachtig, omdat men algemeen aanneemt, dat beide
dezelfde methode volgen : begripsanalyse en dialectiek. Nog
HUME, KANT ' S onmiddellijke voorganger in deze vragen,
verdeelt de onderwerpen van 't menschelijk onderzoek in
relations of ideas en matters of fact, welke laatste op waarneming berusten. Ook bij LOCKE, LEIBNITZ, kortom bij al
de vroegeren vindt men dezelfde tegenstelling. Zoowel de
wiskunstenaar als de metaphysicus noodigt ons uit zekere
begrippen nauwkeurig te beschouwen, en te beredeneeren
wat uit die beschouwing voortvloeit. Bijv. : de voorstelling
van een kegel ontstaat door wenteling van een driehoek om
een zijner zijden ; de voorstelling van een plat vlak, door
een lijn evenwijdig aan zich zelf te laten schuiven langs een
andere ; de voorstelling van kegelsneden en hun eigenschappen,
door snijding van den kegel met een plat vlak. Zoo de wiskundige. De metaphysicus noodigt u bijv. uit het begrip te
vormen van bonum, quo majus cogitari nequit (het hoogste
goed) en betoogt dan, als ANSELMUS, dat dit bonum ook in
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re bestaan moet, of, wat eenvoudiger is, dat het noch slechter
noch beter kan worden. Waarom vindt de eerste bij zijn
beschouwing van relations of ideas overtuigende waarheid,
de ander stof tot eeuwigdurende discussie ? Op die vraag
antwoordt KANT : Terwijl de metaphysicus zich inderdaad
bepaalt tot begripsanalyse en dialectiek, is de hoofdzaak voor
den wiskunstenaar iets anders. De wiskunde schijnt wel op
die twee geesteswerkzaamheden te berusten, omdat men
volgens de methode van EUCLIDES de moeilijker stellingen
afleidt als logische gevolgen van zekere axioma's. En voor
die afleiding is alleen redeneering noodig. Maar vraagt men
naar de bewijzen voor de uitgangspunten van het betoog,
dan bevindt men, dat die alleen op de aanschouwing berusten.
En ook bij de bewijzen wordt de aanschouwing nu en dan
ter hulp geroepen, zoo bij de bewijzen voor de congruentie
der driehoeken. Dit hulpmiddel nu kan de metaphysicus niet
toepassen. Hij zal b.v. uit de vergelijking der begrippen „iets
mogelijks" en „iets werkelijks" afleiden, dat al wat werkelijk
wordt eerst mogelijk moet geweest zijn, en uit het begrip
van verandering, opvolging van verschillende toestanden aan
eenzelfde ding, dat bij elke verandering een hoedanigheid,
die alleen mogelijk was, werkelijk wordt, enz., maar hij is
niet in staat zich een aanschouwelijke voorstelling te ontwerpen van de begrippen, waarmede hij werkt. Hij kan zich
zeker de tafel, waaraan hij schrijft, als „iets werkelijks" en
een reus van zeven voet als „iets mogelijks" verbeelden ;
maar in dien aanschouwelijken reus kan hij niet onderscheiden
wat nu de algemeene kenmerken van het mogelijke zijn,
wat daarentegen de bijzondere kenmerken van den mogelijken reus. Hij kan zich een verandering aanschouwelijk
maken door zich het verbranden van een lucifer of iets
dergelijks voor te stellen ; maar ook hier heeft hij de verandering gemengd met allerlei bijzonderheden, en hij is niet
in staat te onderscheiden welke eigenaardigheden van dat
verbranden aan elke verandering moeten toekomen, welke
daarentegen uitsluitend bij deze verandering worden waargenomen. Alleen door zich een aanschouwelijke voorstelling te
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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vormen van vele veranderingen kan hij tot een onderstelling
komen over het gemeenschappelijke, dat in alle voorkomt,
en ecn definitie beproeven, bijv. : verandering is opvolging
van verschillende elkander uitsluitende toestanden van hetzelfde ding ; maar daarbij is hij nooit volkomen zeker, dat
zijn definitie de essentieele kenmerken van het te definieeren
begrip aangeeft.
Maar de wiskunstenaar laat zich met dergelijke spitsvondigheden in 't geheel niet in. Zin definities moeten niet
dienen om toestanden of betrekkingen, in de natuur buiten
hem bestaande, nauwkeurig te beschrijven. Hij maakt zijn begrippen, en stelt zijn definities vast, geheel onverschillig voor
de vraag of er ergens ter wereld iets gevonden wordt, dat
met die begrippen overeenstemt. De eenige vraag is : Laten
zij zich construeeren ? Kan men zich een aanschouwelijke
voorstelling ontwerpen van den gelijkbeenigen driehoek, van
den kegel ? Met die aa ns chouwelijke voorstelling, dat geconstrueerde begrip, gaat de wiskunstenaar aan het experimenteeren. Hij laat bijv. in den gelijkbeenigen driehoek een
loodlijn neer op de basis, vouwt den driehoek dubbel, en
ziet zoo, dat de hoeken aan de basis gelijk zijn.
Inderdaad is de wiskunde evenzeer een experimentcele
wetenschap als de physica en de chemie. Maar toch bestaat
er een groot verschil, dat de empiristen over 't hoofd zien,
maar dat KANT evenzeer in 't oog houdt als 't onderscheid
tusschen wiskunde en metaphysica. De wiskundige experimenten worden uitsluitend met phantasiebeelden genomen, —
bord en papier zijn maar hulpmiddelen, die men even goed
kan ontberen als men een goed voorstellingsvermogen heeft.
Zoo wordt b.v. van DESCARTES verhaald, dat hij altijd het
best de wiskundige vragen, waaraan hij bezig was, 's morgens nog in zijn bed liggende oploste. Maar niet alleen in
methode, ook in uitkomsten is er verschil tusschen beide
soorten van experimenten. wat door een wiskundig experiment gevonden wordt, is altijd een algemeene en noodwendige waarheid, hetzij het geometrische waarheden geldt,
zooals de gelijkheid der twee hoeken in een gelijkbeenigen
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men deze laatste waarheid heeft leeren inzien aan een telraam,
en daarom houden de empiristen haar voor een waarheid,
die op waarneming berust, maar zij vergeten, dat dit telraam maar een hulpmiddel is om de zwakte der kinderlijke
phantasie te hulp te komen, en dat wij de uitkomst van onze
proefnemingen over de samenvoeging van 3 4- 2 houden voor
een volstrekt algemeene waarheid. Niet alleen 3 ballen + 2
ballen = 5 ballen, maar ook 3 staatkundige revoluties --E- 2
staatkundige revoluties = 5 staatkundige revoluties ; zelfs 3
cyclopen --- 2 cyclopen = 5 cyclopen.
Stel daartegenover den natuurkundige : Als hij een vernuftig toestel bedacht heeft, waarvan hij vermoedt, dat het
die en die werkingen kan hebben, is hij niet tevreden, voordat hij dit toestel in glas of ander materiaal heeft laten
vervaardigen, en gezien heeft of zijn verbeelding met de
werkelijkheid overeenkomt. En geen uitvinder zal meenen,
dat hij geslaagd is, geen financier zal geld aan een uitvinding
willen besteden, voordat niet ten minste uit een in 't klein
uitgevoerd model gebleken is, dat de phantasie van den ontwerper met de werkelijkheid overeenkomt.
Hoe groot het verschil is tusschen wiskundig en natuurkundig onderzoek blijkt ook nog op andere wijze, uit de geschiedenis dezer wetenschappen.
De begrippen der wiskunde zijn sedert de hoogste Oudheid
geheel onveranderd gebleven ; een cirkel is bij ons nog steeds
wat hij reeds bij de Grieken was. Natuurlijk hebben wij
mathematische begrippen, die EUCLIDES niet kende. Maar
die nieuwe begrippen zijn eenvoudig bij de oude gevoegd,
zonder dat de essentieele kenmerken der oude begrippen
eenige wijziging hebben ondergaan.
In de natuurwetenschap daarentegen brengt elke belangrijke ontdekking een omwenteling te weeg in het stelsel der
heerschende begrippen. Wij hebben bijv. de begrippen van
materie en vorm, die in de natuurkunde der Middeleeuwen
de spil waren, waarom elke verklaring draaide, zoo volkomen
laten varen, dat de meeste natuurkundigen ze niet eens meer
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goed begrijpen. Het begrip van element in den zin van de
hedendaagsche scheikunde dagteekent uit de vorige eeuw ;
het oudere begrip gelijkt zoo weinig op het nieuwe, dat het
de voorstelling van transsubstantiatie volstrekt niet uitsloot ;
en wij moeten in de geschiedenis der natuurwetenschap tot
LEUCIPPUS en DEMOCRITUS terug gaan, voordat wij ons begrip van element weder ontmoeten. Het begrip van „spiritus
animales" is uit de physiologie verdwenen en sleept nog
slechts onder den naam van „levensgeesten" een kommerlijk
bestaan in het brein van journalisten, die het noodlottig uiteinde
van drenkelingen schetsen. Bij het begrip warmte dacht men
vroeger aan een ijle en onweegbare stof, thans aan een beweging.
Al deze omstandigheden in 't oog houdende leert dan
KANT : De wiskunde levert wel waarheden, maar zij berusten
niet op begripsanalyse en dialectiek. Evenmin berusten zij
op zien, of tasten of hooren enz., want dan zouden zij niet
algemeen kunnen zijn. De wiskundige construeert in de ruimte,
die hij in zijn verbeelding aanschouwt, en met die aanschouwing van geconstrueerde begrippen : driehoeken, cirkels,
evenwijdige lijnen, neemt hij zijn experimenten. Maar in de
metaphysica is zulk een construeeren der begrippen in aanschouwelijken vorm niet mogelijk ; men kan wel een driehoek op 't bord teekenen, maar geen „oorzaak" noch een
„wereld". Men kan alleen door woorden trachten duidelijk
te maken, wat men met die „oorzaak" en die „wereld" be-,
doelt. Maar hoe dikwijls zoekt men te vergeefs naar een
begrip achter die woorden :
„Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt eïn Wort zur rechten Zeit sich ein."
Daarom mag de betrouwbaarheid der wiskunde niet aangevoerd worden als een argument voor de waarde der metaphysica, waarin dergelijke constructie van begrippen in aanschouwelijken vorm niet mogelijk is.
Een andere invloed, die KANT ' s denken in dezelfde richting
voerde, is de antipathie, die hij gevoelde tegen de Wolffiaansche leer over ruimte en tijd. En tijd èn ruimte gelden, zoo-
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en hun veranderingen. De concreta, die er aan correspondeeren, zijn het uitgebreide, het veranderende of tijdelijke.
Juist omdat tijd en ruimte abstracta zijn, voorwerpen van algemeene begrippen, is het dan ook de metaphysica, die de
eigenaardigheid ervan moet vaststellen. Nu is er zeer zeker
een abstractum, dat correspondeert met het concrete : „uitgebreidheid", ni. de uitgebreidheid of „ruimtelijkheid", beschouwd als een eigenschap der lichamen. Maar men vergist
zich, als men meent, dat de meetkunde over dit abstractum
handelt. Zij houdt zich bezig met constructies in de ruimte.
En die ruimte, al wordt ook zij uitgebreidheid genoemd, is
geen abstractum, maar iets individueels, iets aanschouwelijks.
Men krijgt van haar een denkbeeld als men zich de ruimte,
die een bepaald voorwerp inneemt, in de drie afmetingen uitgestrekt denkt tot in 't oneindige. Die aanschouwing is niet te
voltooien, want wij hebben het besef, dat ook het grootste
lichaam, dat wij ons verbeelden, nog ruimte om zich heen
heeft. Maar die ruimte is toch het voorwerp eener aanschouwing door den gezichtszin en den tastzin, niet het voorwerp van een algemeen begrip.
Een algemeen begrip als zoogdier immers heeft vele lagere
begrippen onder zich als : roofdier, knaagdier enz. Maar wat
wij de ruimte noemen, heeft de bijzondere ruimten in zich als
deelen, die uit die ruimte ontstaan, wanneer men daarin grenzen trekt. En men kan niet zeggen, dat, zooals de verschillende
ruimten deelen zijn der ééne ruimte, een roofdier of een
knaagdier een deel zou zijn van het algemeene zoogdier.
Een algemeen begrip geeft voorts slechts enkele kenmerken
van de voorwerpen, die er onder vallen ; het is niet omnimodo determinatum. De cirkel in 't algemeen bijv. heeft
een straal van onbepaalde grootte, en als variëteiten van die
klasse (cirkel in 't algemeen) laten zich cirkels van i mM.
en I K.M. straal denken. Maar wat wij de ruimte noemen,
waarin de wiskundige zijn constructies maakt, is niet onbepaald van grootte ; die ruimte, wordt als oneindig voorgesteld.
Dus kan de ruimte niet het voorwerp zijn van een abstrac-
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tum, een algemeen begrip, maar is zij iets individueels, een
aanschouwing.
Evenzeer heeft KANT bezwaar tegen WOLFF ' S meening,
dat die ruimte een zekere orde of betrekking tusschen de
dingen of monaden zou zijn. Die meening is volgens KANT
onhoudbaar. Zij sluit in zich, dat de ruimte zou ophouden
te bestaan als er geen dingen in de ruimte waren. Maar
die dingen in de ruimte, al zijn het geen uitgebreide lichamen,
maar krachtcentra, zijn alleen bestaanbaar als de ruimte zelve
er is. De dingen in de ruimte onderstellen de aanwezigheid
der ruimte, de ruimte kan dus niet een betrekking tusschen
de dingen zijn.
Het is duidelijk, dat dit pleidooi van KANT voor de stelling : „De ruimte is niet het voorwerp van een abstractum,
van een algemeen begrip, maar iets individueels, dat aanschouwd wordt", samenhangt met zijn nieuwe denkbeelden
over de methode der wiskunde. Omdat LEIBNITZ en WOLFF
meenen, dat de wiskunstenaar begrippen analyseert, moeten
zij de ruimte, waarover deze handelt, ook voor 't voorwerp
van een abstract begrip houden. Maar KANT, die in den wiskundige een experimentator ziet, laat hem zich bezig houden
met aanschouwelijke dingen.

82. HET VRAAGSTUK VAN DE BETREKKING VAN EEN

DENKBEELD OP OBJECT EN SUBJECT.
Wij zullen binnenkort zien, hoe zeer deze inzichten, die
KANT reeds volledig in zijn inaugureele oratie van 1770 uiteengezet heeft, hem te pas kwamen bij den opbouw van zijn
stelsel. Toch ware hij er zeker niet toe gekomen zoo beslist
tegen HUME partij te kiezen, wanneer zich naast den tot nu
genoemden niet nog een andere invloed had doen gelden, die
bovenal krachtig op KANT gewerkt heeft. Deze wordt geoefend door de conclusies, die hij afleidt uit zekere eigenaardig-
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heden van alle menschelijke denkbeelden, bepaaldelijk uit de
betrekking èn tot zeker voorgesteld of gedacht voorwerp, èn
tot het voorstellend of denkend wezen (subject), die in alle
denkbeelden ligt opgesloten.
Onder alle mogelijke bestanddeelen der wereld toch hebben
denkbeelden alleen met eenige producten van menschelijke
kunst de eigenaardigheid gemeen van iets anders te zin,
dan zij voorstellen, iets anders voor te stellen dan zij zin.
Wanneer ik den inhoud zal beschrijven van mijn voorstelling
van suiker, dan moet ik zeggen, dat daarin voorkomen
witte kleur, zoete smaak, oplosbaarheid in water enz.
Doch deze hoedanigheden en alle andere, die in mijn voorstelling van de suiker voorkomen, worden niet toegekend
aan de voorstelling, maar aan iets anders, aan de suiker, die
daarin voorgesteld wordt, in 't algemeen aan het voorwerp
van de voorstelling. Mijn voorstelling van suiker is niet wit,
zoet, oplosbaar : alleen het voorwerp wordt geacht die eigenschappen te bezitten, althans bij de leeken, want de natuurkundigen kennen aan de suiker alleen het vermogen toe om
den zoeten smaak enz. te geven. Doch blijven wij bij de
voorstelling van den leek. Alles wat in de voorstelling,
in het denkbeeld, voorkomt, wordt als een eigenschap beschouwd niet van het denkbeeld zelf, maar van het voorwerp
van het denkbeeld. Als ik mij de vreugdevolle stemming van
een gelukkige tegenpartij voorstel, kan ik die vroolijkheid
onmogelijk voor een eigenschap van mijn denkbeeld houden ;
die eigenschap wordt aan het voorwerp, waarover ik denk,
de stemming der tegenpartij, toegekend. Zeer gewoon is de
spreekwijze, dat de wereld zich in onzen geest afspiegelt,
dat onze voorstellingen beelden van de dingen zijn (ons woord
denkbeeld en zich verbeelden). Die vergelijking met beelden
ligt voor de hand, daar de voorstelling van een voorwerp,
zoo zij juist en volledig is, ons alle eigenschappen van dat
voorwerp leert kennen, evenals een gesneden of geschilderd
beeld enkele.
Inderdaad bestaat groote overeenkomst tusschen gewone
beelden en denkbeelden. De geestelijke toestanden, die wij
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denkbeelden noemen, zijn dat alleen, omdat zij in zich sluiten
de overtuiging, dat alles wat in het denkbeeld voorkomt, de
eigenschap is van een ander ding. Kiespijn en verontwaardiging zijn zielstoestanden, maar geen voorstellingen, omdat
de overtuiging ontbreekt, dat de onaangenaamheid der kiespijn aan iets anders dan aan kiespijn, de heftigheid der verontwaardiging aan iets anders dan aan de verontwaardiging
toekomt. De gedachte, die ik mij op 't oogenblik vorm van
't paleis op den Dam, is daarentegen een denkbeeld of voorstelling, omdat ik overtuigd ben, dat de bepaalde vorm, de
grijze kleur, enz., die als bestanddeelen der gedachte voorkomen, niet aan mijn zielstoestand zelf, maar aan iets anders
toekomen. Elke voorstelling wijst terug op iets anders, dat
door haar wordt voorgesteld. Zelfs bij hersenschimmen moet
men het voorwerp van de voorstelling onderscheiden. De PEGASUS heeft vleugels, mijn denkbeeld van den 'PEGASUS niet,
ofschoon ik die vleugels alleen ken, omdat zij, op een zekere
manier afgebeeld, in mijn voorstelling voorkomen. ZEUS regeerde voor 3000 jaren, mijn voorstelling van ZEUS niet.
Nadere overweging overtuigt mij, dat PEGASUS en ZEUS geen
werkelijke dingen, maar beelden der phantasie zijn. Doch
desalniettemin blijven de fictieve PEGASUS en ZEUS iets anders
dan mijn denkbeelden daarvan.
Zoo onmisbaar is dus de betrekking van een voorstelling
op haar voorwerp, dat wij zelfs bij onze voorstelling van
hersenschim men voorstelling en voorwerp onderscheiden.
— I is een onbestaanbare grootheid, mijn voorstelling
daarvan is niet onbestaanbaar. Een voorstelling zonder voorwerp zou geen voorstelling zijn ; het eigenaardig karakter,
waardoor zij zich van elk stoffelijk ding onderscheidt, ligt
daarin, dat zij alleen mogelijk is door de overtuiging dat haar
geheele inhoud toekomt aan iets buiten haar. Weinige schrijvers
hebben op deze kenmerkende eigenschap der voorstelling gelet ; tot die weinigen behoort SPINOZA : „Immers, wie meenen",
-- zegt hij Ethica II Prop. 49, scholion --, „dat onze voorstellingen bestaan uit afbeeldingen, die in ons gevormd worden door de aanraking der lichamen, gelooven, dat de voor-
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stellingen van zaken, waarvan wij ons geenerlei afbeelding
kunnen denken, geen werkelijke voorstellingen zijn, maar
slechts verdichtselen, die wij krachtens onzen vrijen wil ons
voor den geest roepen ; dezulken beschouwen derhalve de
denkbeelden als stomme beelden op een blad papier, en, in dat
vooroordeel bevangen, zien zij niet in, dat elke voorstelling
als zoodanig, bevestiging of ontkenning insluit."
Even ondubbelzinnig drukt PLATO zich uit in den Sophistes,
maar SPINOZA en PLATO zijn onder de meer algemeen bekende philosophen de eenigen, die duidelijk uitspreken, dat
de voorstelling „bevestiging of ontkenning insluit", dat een
zielstoestand alleen dan voorstelling kan heeten, wanneer er
door bevestigd wordt het toekomen van zekere eigenschappen
aan iets anders dan de voorstelling, ontkend het toekomen
van andere eigenschappen aan iets anders dan de voorstelling.
En wel wordt op die wijze over alle eigenschappen der voorstelling beslist ; dat is het groote verschil, dat bestaan blijft
tusschen een denkbeeld en stoffelijke beelden, min of meer gelijkende stoffelijke copieën van andere dingen. Een portret of een
buste stellen ook iets anders voor dan zij zijn, evenzoo de woorden van een gesproken, of geschreven rede. Maar niet alles aan
die stoffelijke beelden wordt als een kenmerk van het afgebeelde
beschouwd. Het portret stelt bijv. NAPOLEON voor, maar het is
ook leelijk geschilderd, zwart van onderdom enz. Bij een denkbeeld daarentegen geldt alles, wat wij daarin vinden, als iets
representatiefs. Om een denkbeeld te leeren kennen moeten wij
ons een nieuw denkbeeld maken, waarvan het eerstgenoemde
het voorwerp is. Wij hebben bijv. de versmaten, die HORATIUS gebruikte, bestudeerd, en daaronder leeren kennen de
Sapphische versmaat. Maar 't is al lang geleden, en wij
willen weten hoe 't met onze kennis van die versmaten staat.
Dan maken wij ons een denkbeeld van het denkbeeld, dat
wij op 't oogenblik van die versmaat hebben, vergelijken
dat denkbeeld met een vers in die maat bij HORATIUS, en
komen tot de conclusie, dat ons denkbeeld van die maat
geheel verkeerd is. Wat is nu verkeerd ? Het denkbeeld, dat
eerst door ons gedacht werd, of het denkbeeld, waardoor
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wij dit eerste denkbeeld nu denken ? Zeker het eerste, dat
naar waarheid door ons gedacht wordt, maar niet naar waarheid
de Sapphische versmaat voorstelt.
Zoo wordt ook de inhoud van een denkbeeld over een
denkbeeld niet aan eerstgenoemd denkbeeld maar aan het
tweede toegekend. Dit is wellicht duidelijker als wij ons een
denkbeeld vormen van de denkbeelden van een ander. Examineeren is niet anders dan denkbeelden vormen, waarvan
andere denkbeelden het voorwerp zijn. Wat is het perfectum
en supinum van sero, ik zaai ? Wat noemt men de wet van
BOYLE ? De examinator wil een denkbeeld hebben van de
denkbeelden der candidaten, en hij schrijft eventueele onjuistheden niet toe aan zin denkbeelden, waarin hij ze vindt,
maar aan de denkbeelden der candidaten, die de voorwerpen
van zijn denkbeelden zijn.
Ten tweede staat elk denkbeeld in betrekking tot een
subject, waarvan het als een toestand of een handeling beschouwd kan worden. Wie geheel opgaat in de een of andere
zaak, die hem interesseert, merkt van dit subject niets, en
verkeert daardoor in een toestand, die nadert tot de mystieke
extase van PLOTINUS ; hij is buiten zich zelf, hij denkt volstrekt niet aan zich zelf, maar alleen aan de zaak, die hem
bezig houdt. Toch zal ook zoo iemand, als men 't hem
vraagt, moeten toestemmen : Bij al die zaken, die mij zoo
bezig hielden, had ik kunnen zeggen : „Ik denk zoo". Zonder
dien „ik" is geen denkbeeld mogelijk.
Even ondenkbaar dus als een denkbeeld zonder object is
een denkbeeld zonder subject. Er moet altijd een wezen
zijn, dat het denkbeeld vormt of heeft. Dit is een ander verschilpunt met stoffelijke beelden.
Het portret van NAPOLEON blijft volgens de gewone opvatting een portret van NAPOLEON, ook als het in jaren
door niemand gezien wordt. Maar een denkbeeld, dat niet
gedacht wordt, zou geen denkbeeld zijn.
Wat nu het denkende of het subject mag zijn is een
moeilijk vraagstuk. Blijkbaar is het woord : „Ik" zeer dubbel-
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zinnig. „Ik ben doornat." „Ik ben zeer verheugd over die
tijding." „Ik werd door die gronden volkomen overtuigd."
Het eerste „ik" is lichamelijk, het tweede en derde psychisch,
een het subject van gevoelens, 't andere van denken. „Ik ben
hongerig geworden", physisch of psychisch ? „Ik ben niet
tevreden over mij zelf." „Ik heb een zwaren strijd met mij
zelf moeten voeren".
Nu kan de quaestie van de verschillende „Ikken" en hun onderlingen samenhang voor 't oogenblik onbesproken blijven. Hier
wil ik alleen wijzen op twee zaken, waarvan de eene reeds
in het Eerste Boek behandeld werd. Het denkende vertoont
zich zeker niet als een ' schoone lei of wit papier, waarop de
uitwendige dingen iets schrijven, maar als een model van
activiteit. Ik voeg er thans bij, dat die activiteit in hoofdzaak bestaat in het samenstellen, de synthese, van zekere
gegevens, de gewaarwordingen. Op rijperen leeftijd kan de
activiteit van het Ik of het subject zich ook openbaren in
het ontleden, de analyse van denkbeelden. Ben ik een chemicus,
dan kan ik uren lang mededeelingen doen over de eigenschappen van het ijzer of van de rietsuiker, mededeelingen,
die ik put uit de herinnering aan het vele, dat ik van die
lichamen weet. Ik analyseer dan mijn denkbeeld van ijzer of
van rietsuiker. Maar voordat ik analyseeren kan, moet ik
synthesisch te werk zijn gegaan. Mijn kennis, bijv. van rietsuiker, is begonnen, toen ik als jong kind zekere gewaarwordingen van klank : „suiker", leerde samenstellen met de
gewaarwordingen van witte kleur en zoeten smaak, van
kristallijne structuur, waarop ik attent werd, toen ik b.v. krijtpoeder naar den mond bracht, en geen zoeten smaak merkte,
'van oplosbaarheid in water, enz. Zoo is mijn denkbeeld van
suiker een synthese van gewaarwordingen, die, zooals de
nieuwere psychologie zegt, met den klank van dien naam
„geassocieerd zijn".
Maar heeft men dit goed ingezien, dan rijst deze merkwaardige vraag op : Het „Ik" hebben wij dus leeren kennen
als een actief en synthetisch vermogen, dat gewaarwordingen
combineert. En waarvoor houdt het de producten van die
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synthesen ? Voor denkbeelden of voorstellingen, die geheel
iets anders representeeren dan zij zelf zijn. Hoe komt het
Ik er toe die gewaarwordingen, die alle toestanden zijn van
den geest, aan te zien voor representanten van iets heel anders dan zij zelf zijn ? Waarop berust de betrekking van de
voorstelling op haar voorwerp?
Die vraag is nooit vóór KANT gesteld, en hij zelf is 48
jaar geworden, voordat hij begreep, dat men haar stellen
moet, zooals blijkt uit een beroemden brief van hem, gedateerd 21 Febr. 1772 aan MARCUS HERZ, een zijner oudleerlingen. De mensch is zóó gewoon denkbeelden op voorwerpen
te betrekken, dat het hem moeite kost zich af te vragen : Heb
ik daar wel reden voor ? In de kosmographie maakten wij bijv.
kennis met de nevelhypothese van KANT en LAPLACE, een echt
„gedachtending". Maar wij denken er geen oogenblik aan, de
geringe dichtheid en onmetelijke uitgestrektheid, waarvan zij
spreekt, aan onze denkbeelden toe te schrijven. Wij schrijven
ze toe aan de stof in voorwereldlijken toestand. In een volgend
uur werden wij op school bezig gehouden met de slimme politiek van LODEWIJK XI van Frankrijk of van RICHELIEU of
van BISMARCK. Wij weten alles wat wij daarvan weten door
denkbeelden. In onze denkbeelden vinden wij BISMARCK als den
meerdere in slimheid van NAPOLEON III, als den man, die een
soort van biologiseerenden, fascineerenden invloed had op WILHELM I en op vele anderen. Maar die slimheid wordt aan
BISMARCK zelf toegeschreven ; niet aan onze denkbeelden.
De oorzaak, waardoor dit zoo laat, eerst in 1772, opgemerkt is, ligt in de kinderlijke vooroordeelen omtrent de wijze
van het ontstaan van denkbeelden, waarover wij reeds vroeger
spraken. Wie in den geest niets meer dan een spiegel ziet, die
eenvoudig van een geheel onafhankelijk van dien geest bestaande buitenwereld trouwe copieën geeft, of een der andere
soortgelijke theorieën, die wij vroeger bespraken, aanvaardt,
voor dien heeft de vraag van KANT geen zin. En als een
bewijs hoe hardnekkig dit vooroordeel zich handhaaft, ook
als men eenmaal de onjuistheid ervan ingezien heeft, moge
het volgende gelden. Als HELMHOLTZ opzettelijk spreekt
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van de verhouding der gewaarwording tot de dingen, spreekt
hij. ongeveer als een Kantiaan. 1) Toch heeft hij een beroemd
geworden verhandeling kunnen schrijven zonder te bemerken,
dat hij daarbij weer geheel vervallen was in het naïef realistische vooroordeel, en dat zijn uitkomsten allen grond
missen, wanneer men de geldigheid daarvan ontkent.
De bedoelde verhandeling is die over den oorsprong der
geometrische axioma's. HELMHOLTZ beproeft het empirisch
karakter dier stellingen te bewijzen. Evenals MILL meent hij,
dat wij ze kennen door zinnelijke waarneming. Een dezer
axioma's is bijv. dat van de rechte lijn, 't welk leert, dat er
maar één kortste afstand is tusschen twee punten, d. i. maar
één rechte als deze gedefinieerd wordt als de kortste afstand.
Dit axioma zouden wij leeren kennen door de waarneming
van ons spiergevoel bij het afleggen van verschillende wegen
tusschen twee punten. HELMHOLTZ moet bij dit betoog natuurlijk rekenschap geven van het vroeger toegelicht verschil
tusschen de algemeenheid, aan natuurkundige waarheden en die,
aan wiskundige waarheden toegekend. De bewering, dat er een
mensch geboren is met de oog-en op de borst, en de bewering,
dat ergens in de binnenlanden van Afrika een land is, waar
de kortste afstand tusschen twee punten langs oneindig veel
verschillende wegen doorloopen wordt, worden zeer verschillend beoordeeld. Om aan te toonen, dat dit verschil maar
schijnbaar is, heeft HELMHOLTZ een zeer bedriegelijken gedachtengang gevolgd, waarmede hij eerst zich zelf, en daarna
veel schrandere lezers bedrogen heeft. Hij beweert n.l., dat wij
ons gemakkelijk wezens kunnen denken, die een ander denkbeeld van ruimte hebben dan wij. Als voorbeeld neemt hij
denkende wezens van slechts twee afmetingen, die op de oppervlakte van een vast lichaam leven, en ondersteld worden zich
slechts in dat oppervlak te kunnen bewegen. Deze wezens
zouden zich, volgens HELMHOLTZ, „natuurlijk" een ruimte
van twee afmetingen voorstellen. „Zij zouden met zekerheid
weten, dat een bewegend punt een lijn, en een bewegende
') Verg. pag. 59.
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lijn een vlak beschrijft. Maar zij zouden zich evenmin kunnen
voorstellen, welke constructie in de ruimte voortgebracht zou
worden door een vlakke figuur, die zich buiten het vlak
verplaatst, waarin zij aanvankelijk lag, als wij ons kunnen
voorstellen wat er ontstaat door de beweging van een lichaam
buiten de ons bekende ruimte."
Was de woonplaats van zulke wezens een plat vlak, dan
zou hun meetkunde met onze planimetrie overeenstemmen.
Maar als zij op de oppervlakte van een bol woonden, zou
hun meetkunde aanmerkelijk van de Euclidische planimetrie
verschillen. Er zou bijv. tusschen twee punten, die zij zich in
hun ruimte voorstellen, in den regel slechts een enkele kortste
lijn kunnen getrokken worden, evenals in onze ruimte; maar
tusschen sommige punten (de plaatsen, waar een middellijn
van den bol het oppervlak snijdt) zou een oneindig aantal
verschillende lijnen getrokken kunnen worden, die alle aan
elkander gelijk zijn en kleiner dan eenige andere lijn, waardoor men die punten vereenigen kan.
Reeds in deze inleidende beschouwingen ligt de geheele
door ons gewraakte theorie opgesloten. HLLMHOLTZ neemt
aan, dat zijn wezens van twee afmetingen zich de ruimte
„waarin zij leven" zullen voorstellen, zooals die ruimte werkelijk is. Er is natuurlijk geen enkele reden, waarom dit
waarschijnlijker zou zijn dan eenige andere onderstelling, daar
noch rede noch ervaring ons iets kunnen mededeelen over
de voorstellingen van wezens, die geheel ongelijk aan ons
zullen wezen, en die door ons niet kunnen worden waargenomen. Deze wezens kunnen zich volgens hem niet voorstellen, dat een bewegende figuur een lichaam zou doen ontstaan.
Hoc kan hij zoo iets beweren ? Omdat hij reeds bij den eersten
stap van zijn redeneering aanneemt, dat elk wezen de ruimte,
„waarin het leeft", door zijn ervaring leert kennen, zooals
zij werkelijk is. Zonder die onderstelling zou het feit, dat zijn
denkbeeldige waarnemers twee afmetingen hebben en op een
oppervlak wonen, niets te maken hebben met den aard hunner ruimtelijke voorstellingen.
Door zijn beschouwingen over de wiskunde der vlakte- en
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bolbewoners geeft HELMHOLTZ ons een voorsmaak van de
nog zonderlinger meetkundige stellingen, waartoe de bewoners van het oppervlak van een eivormig lichaam of van
een „pseudo-spherische" oppervlakte zouden moeten komen.
Wij vermelden daarvan slechts, dat in de ruimte, die de eersten zich moeten voorstellen, geen figuur zou kunnen verplaatst
worden zonder dat de lijnen of hoeken van die figuur gewijzigd werden, terwijl op het pseudo-spherische oppervlak evenals op den bol en in het platte vlak een beweging der figuren zonder vormverandering mogelijk is.
Dit verschil tusschen oppervlakken, wier „krommingsmaat"
in alle punten even groot is, (d.. i. oppervlakken, waarop
figuren bewogen kunnen worden zonder dat lijnen of hoeken dier figuren gewijzigd moeten worden om ze op het oppervlak te doen blijven) zooals het platte vlak, het boloppervlak en het pseudo-spherische oppervlak, -- en andere
vlakken, wier krommingsmaat veranderlijk is, zooals het oppervlak van een eivormig lichaam, wordt later op „ruimten"
toegepast. Bij onze meetkundige bewijzen moeten wij dikwijls,
in de planimetrie figuren, in de stereometrie lichamen zoo op
elkander leggen, dat zij elkander bedekken. Dit is inderdaad
de bewerking, die in de bewijzen der meetkunde het meest
voorkomt. Daarbij nemen wij volgens HELMHOLTZ aan, dat
een figuur of een meetkunstig lichaam zonder vormverandering naar een ander gedeelte der ruimte kan worden overgebracht. Maar die onderstelling gaat alleen op in een ruimte
wier krommingsmaat standvastig is. Wisten wij niet door
de ervaring, dat de lichamen in onze ruimte door karn beweging alleen geen verandering van vorm ondergaan, dan zouden
wij niet in onze meetkundige bewijzen mogen aannemen, dat
het mogelijk is de figuren of lichamen op te nemen en te
verplaatsen zonder dat zij iéts anders worden dan zij geweest
zijn. Die bewerking kan — gelukkig --- gedaan worden, maar
alleen omdat wij het voorrecht genieten van te leven in een
„homaloïde ruimte", wier krommingsmaat in alle punten even
groot is. Bij deze redeneering wordt weder aangenomen, dat
de ruimte, die wij ons voorstellen, een getrouw beeld is van
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een ruimte, die onafhankelijk van ons kenvermogen bestaat,
en wier eigenschappen wij loeren kennen door onze waarneming van bewegende lichamen.
In uitdrukkelijken strijd dus met zijn op pag. 59 geciteerde
verklaring onderstelt HELMHOLTZ hier, dat de eigenaardigheden van de ruimte, waarin een wezen leeft, hun welgelijkend beeld in zijn geest drukken. Neemt men dat niet aan,
dan vervallen al de gevolgtrekkingen, die HELMHOLTZ over
de afwijkende meetkundige axioma's van zijn vlakbewoners
trekt.
Ik wensch er uitdrukkelijk op te wijzen, dat ik hiermede
wel tracht te weerleggen den gedachtengang, waardoor HELMHOLTZ hier het goed recht der niet-Euclidische meetkunde
toelicht, maar niet de stellingen dier niet-Euclidische meetkunde zelve, waartoe men ook door gansch andere beschouwingen komen kan. Het was mij alleen te doen om een
sprekend voorbeeld te geven van de vastheid van het vooroordeel over den aard der menschelijke kennis, dat bij deze
gelegenheid een man bedriegt als HELMHOLTZ, die in den
regel daarvan geheel vrij is.
Zoo wordt het begrijpelijk, dat zoovele wijsgeeren een vraag
over 't hoofd hebben gezien, die zóó voor de hand ligt, en
die volgens KANT ' S eigen meening : „in der That den Schli ssel
zu de ganzen Geheimnisse der Metaphysik ausmacht". Wij
zullen met KANT ' S antwoord op de hier gestelde vraag binnenkort kennis maken bij de behandeling van de Transcendentale Analytik, het tweede deel van de Kritik der reinen
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84. HET VRAAGSTUK DER SYNTHETISCHE
OORDEELEN A PRIORI.

Nauw samenhangend met het vraagstuk, in de vorige paragraaf besproken, is een ander meer algemeen probleem, dat
misschien nog grooter invloed op KANT's denken gehad heeft,
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en in elk geval den uitwendigen vorm van zijn boek heeft
bepaald. Dit vraagstuk hangt samen met de tegenstelling tusschen analytische en synthetische oordeelen. Analytisch is
elk oordeel, waarbij het praedicaatbegrip een der bestanddeelen is van het subjectbegrip, zoodat de analyse van het
subjectbegrip tot het oordeel machtigt. Definieer ik een lichaam
als datgene, wat ruimte inneemt en ondoordringbaar is, dan
is het oordeel : Alle lichamen zijn uitgebreid, een analytisch
oordeel. In het synthetisch oordeel wordt aan het subject
een praedicaat toegekend, dat niet door begripsanalyse in
het subject gevonden kan worden : Dat paard is wild ; die
bloem is geurig ; dit lichaam heeft een soortelijk gewicht van
1,3. Men heeft tegen deze onderscheiding opgemerkt, dat
hetzelfde oordeel voor den één analytisch, voor den ander
synthetisch is. Bijv. : De aarde is een planeet, is analytisch
voor den astronoom, maar synthetisch voor een schoolknaap ;
cadmium is een metaal, is analytisch voor een chemicus, synthetisch voor een leek, omdat de begrippen aarde en cadmium,
voor den deskundige veel meer kenmerken hebben dan voor
den niet-deskundige. De eerste kan dus door analyse van
zijn begrip van aarde of cadmium er de kenmerken planeet
en metaal in ontdekken. Voor den tweede worden die kenmerken nieuw toegevoegd. Die opmerking is volkomen juist,
en de tegenstelling, die KANT op 't oog heeft, zou dan ook
misschien juister uitgedrukt worden door : synthetische en
analytische geesteswerkzaamheid. Want deze zijn zeker zeer
uiteenloopend. De mensch analyseert en combineert begrippen en beweringen, en komt zoo tot analytische oordeelen.
Maar hij heeft ook andere functies dan dialectiek, bijv.
sensatie, reflectie, waardoor hij in vele gevallen bemerkt, dat
hij in een begrip een praedicaat moet opnemen, dat daarin
niet voorkwam, of een praedicaat moet laten wegvallen,
dat wel daarin voorkwam. Dit leidt dan tot synthetische
oordeelen.
Nu is deze tegenstelling van inzichten uit begripsanalyse
en inzichten, op andere wijze verkregen, geenszins nieuw.
Maar vóór KANT meende een ieder, wat ook thans nog
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.

35

- 546 door de Thomisten verdedigd wordt, dat nl. deze tegenstelling volkomen samenvalt met die van algemeen geldige,
noodzakelijke waarheden, en toevallige waarheden, of, in het
spraakgebruik door WOLFF en zijn leerlingen ingevoerd,
waarheden a priori en waarheden a posteriori. Tot zijn groote
verwondering heeft KANT bemerkt, dat dit niet opgaat, en
het is zijn groote verdienste voor 't eerst de vraag te hebben
gesteld : Bestaan er synthetische oordeelen a priori, d.w.z.
algemeen geldige, noodzakelijke waarheden, die toch niet
uitsluitend door begripsanalyse zijn verkregen?
Het zijn voornamelijk twee ë rlei overwegingen, die KANT
er toe brachten die vraag te stellen en bevestigend te beantwoorden. De eerste daarvan is het nieuwe inzicht, dat KANT
verworven had in den aard der wiskundige wetenschap.
Immers zoodra hij ingezien had, dat de wiskundige niet door
analyse maar door experimenteeren zijn waarheden vindt,
moest hij erkennen, wanneer hij niet het algemeen geldige
karakter der wiskunde wilde opgeven : De wiskundige vindt
door te experimenteeren, dus langs synthetischen weg, oordeelen a priori.
De tweede factor, die sterk op KANT inwerkte, was de
invloed van DAVID HUME, zooals hij zelf in den aanhef der
Prolegomena uiteen zet. Zooals uit die plaats blijkt waren
HUME's twijfelingen over het substantiebegrip niet tot KANT's
kennis gekomen. Zij zijn alleen neergelegd in den weinig
bekend geworden Treatise, die eerst in 1790 in 't Duitsch
vertaald werd. Daarentegen verscheen van de Enquiry, die
in 1748 uitkwam, reeds in 1755 een Duitsche vertaling, en
het was van deze, dat KANT zegt : „HUME ging hauptsachlich
von einem einzigen, aber wichtigen Begriffe der Metaphysik,
namlich dem der Verknupfung der Ursache und Wirkung
(mithin auch dessen Folgebegriffe der Kraft und Handlung
u. s. w.) aus, und forderte die Vernunft, die da vorgibt, ihn in
ihrem Schoosse erzeugt zu haben, auf, ihm Rede und Antwort
zu geben, mit welchem Rechte sie sich denkt: dass etwas so
beschaffen sein kunne, dass, wenn es gesetzt ist, dadurch
auch etwas anderes nothwendig gesetzt werden musse; denn
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das sagt der Begriff der Ursache. Er bewies unwidersprechlich, dass es der Vernunft ganzlich unmoglich sei, a priori
und aus Begriffen eine solche Verbindung zu denken, denn
diese enthalt Nothwendigkeit ; es ist aber gar nicht abzusehen,
wie darum, weil Etwas ist, etwas anderes nothwendiger Weise
auch sein musse, und wie sich also der Begriff von einer
solchen Verknupfung a priori einfiihren lasse. Hieraus schloss
er, dass die Vernunft sich mit diesem Begriffe ganz und gar
betriige, dass sie ihn falschlich fiir ihr eigen Kind halte, da
er doch nichts anderes, als ein Bastard der Einbildungskraft
sei, die durch Erfahrung beschw.ngert, gewisse Vorstellungen
unter das Gesetz der Association gebracht hat u. eine daraus
entspringende subjective Nothwendigkeit, d. i. Gewohnheit, f iir
eine objective, aus Einsicht, unterschiebt. Hieraus schloss er,
die Vernunft habe gar kein Vermogen, solche Verkniipfungen,
auch selbst nur im Allgemeinen, zu denken, weil ihre Begriffe
alsdenn blose Erdichtungen sein wurden, und alle ihre vorgeblich a priori bestehenden Erkenntnisse waren nichts, als
falsch gestempelte gemeine Erfahrung-en, welches eben so
viel sagt, als es gebe iiberall keine Metaphysik und kunne
auch keine geben."
Nu is, volgens KANT, HUME 's conclusie een overijld besluit.
Wel erkent hij ten volle de beteekenis van de groote ontdekking, die HUME gedaan heeft, dat de wet der causaliteit
niet door redeneering blijkt, dus geen analytisch oordeel is.
Maar hij erkent niet HUME's slotsom, dat daarom die wet ook
niet algemeen geldig en noodzakelijk zijn kan. Hij meent,
hoewel dit van den Treatise niet opgaat, dat de onhoudbare
conclusie, waartoe HUME komt, slechts het gevolg ervan is,
dat hij zich alleen tot de causaliteit bepaalt.
„Ich war weit entfernt, ihm in Ansehung seiner Folgerungen
Gehor zu geben, die blos daher ruhrten, weil er sich seine
Aufgabe nicht im Ganzen vorstellte, sondern nur auf einen
Theil derselben fiel, der, ohne das Ganze in Betracht zu ziehen,
keine Auskunft geben kann."
En het onderzoek nu uitbreidende, vindt hij, dat in de
natuurwetenschap een groot aantal oordeelvellingen voorko-
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men, die eveneens als synthetische oordeelen a priori beschouwd
moeten worden, bijv., dat bij veranderingen alleen de accidentia wisselen, en de substantie onveranderd blijft. Als een
stuk was eerst vast, dan vloeibaar is, gaat het Bene accidens
en komt het andere, maar het was zelf blijft. Bij elke chemische verandering veranderen de eigenschappen der stof,
maar de atomen blijven. En onderstelt men ook de atomen
veranderlijk, dan wordt toch iets anders, blijvends, verondersteld, terwijl de atomen veranderen. Ook in de natuurwetenschap zijn er dus synthetische oordeelen a priori, ja, zonder
deze zou, volgens KANT, die wetenschap geheel onbestaanbaar zijn.
Maar ook in de metaphysica maakt men voortdurend gebruik van synthetische oordeelen a priori. Wij hebben bij
zijn critiek van het ontologisch bewijs gezien, dat KANT de
Wolffiaansche meening te boven gekomen was, dat men uit
begrippen alleen, door begripsanalyse, het bestaan van eenig
ding zou kunnen bewijzen. Elke zin, die beweert, dat iets
bestaat, is dus synthetisch, en het spreekt van zelve, dat
metaphysische oordeelen niet aan de ervaring zijn ontleend
en dus a priori zijn. Zoo is een synthetisch oordeel a priori
de Aristotelische stelling : De wereld, d.w.z. het gebied der
afhankelijk en voorwaardelijk bestaande dingen, kan geen begin
gehad hebben, maar bestaat sinds oneindigen tijd. Maar ongelukkig wordt in andere metaphysische stelsels het contradictoire tegendeel geleerd : Een oneindige tijd is onbestaanbaar,
dus heeft de wereld een begin in den tijd. Deze omstandigheid
is natuurlijk alleszins geschikt het vertrouwen in de metaphysische oordeelen a priori te schokken. Dit wantrouwen
kan zich dan ook uitstrekken over dergelijke oordeelen in
de mathesis en de natuurwetenschap. Daarom hecht KANT
groote waarde aan dc indirecte wijze om het bestaan van
betrouwbare synthetische oordeelen a priori in 't licht te
stellen.
Hij toont n.l. aan, dat ook de gewone ervaringsoordeelen :
het vuur brandt de hand, die men er insteekt ; de zonnewarmte doet de sneeuw smelten, enz., niet betrouwbaar zijn,
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tenzij er zekere synthetische oordeelen a priori als betrouwbaar worden aangenomen. Deze meening volgt uit een vrij
moeilijke en tamelijk gecompliceerde beschouwing, die het
grootste deel vult der Transcendentale Analytik, van alle
hoofdstukken van KANT ' S Kritik verreweg het moeilijkste.
Op de bijzonderheden komen wij terug bij de behandeling
der Analytik ; maar het schijnt mij wenschelijk reeds hier
den kern van het betoog weer te geven.
Ik moet daartoe herinneren aan wat ik vroeger zeide bij
de critiek op LOCKE ' S en HUME's kenleer, en bij de behandeling der verhouding van een denkbeeld tot zijn subject en
zijn object. Wij hebben toen gezien, dat onze waarnemingsoordeelen berusten op gegeneraliseerde waarnemingen, en dat
deze in verschillende opzichten zich onderscheiden van de
reeks der gewaarwordingen, waaruit zij ontstaan. Om een
voorwerp te leeren kennen is noodig een synthese van successief ontvangen gewaarwordingen. Het kind heeft het vuur
eerst gezien en de warmte daarvan ondervonden, voordat
het op een gegeven oogenblik de waarneming maakt, dat de
gloeiende kolen onder zekere omstandigheden een gevoel van
pijn geven. Om nu tot de slotsom te komen, dat het één
ding is, dat eerst die warmte en die mooie vlam gaf, later
die pijn, moet zich het kind bij de nieuwe gewaarwording
de oude herinneren. Nu onderstelt elke herinnering datgene,
wat KANT „die ursprunglich synthetische Einheit der Apperception" noemt, en wat ik met een meer bekenden, maar
niet zoo ondubbelzinnig-en term „besef van persoonlijke identiteit" noemde. Waarneming van een voorwerp is dus een
samenstel van gewaarwordingen, verbonden door een wezen,
dat zich bewust is al die gewaarwordingen zelf gehad te
hebben, en weet bij de reproductie altijd te kunnen zeggen :
„Ik stel mij voor". Nu hebben wij, van HUME sprekende,
gezien hoe deze op treffende wijze uiteenzet, dat wij die
blijvende identiteit niet waarnemen. Het oordeel : Ik blijf
steeds dezelfde, is dus niet a posteriori, en het kan evenmin
analytisch zijn, reden waarom HUME het als een onjuistheid
verwerpt. Wij hebben toen reeds gezien welke dwaze ge-
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volgen deze verwerping in het burgerlijk leven zou hebben,
als men er ernst mee maakte.
Maar ook voor de wetenschap zijn de gevolgen vernietigend. Immers onder die gevolgen van de loochening der
persoonlijke identiteit behoort ook het wegvallen van het verschil tusschen „zich herinneren" en „zich verbeelden". Ik kan
mij herinneren een leeuw gezien te hebben, maar een gorilla
kan ik mij alleen verbeelden. Wat zou dit verschil beteekenen, als ik niet meer dezelfde persoon was, die indertijd den
leeuw zag ? Ik kan mij het voorkomen van den Dom te
Keulen herinneren, van dien te Milaan mij alleen verbeelden.
Dat vele reizigers in Italië den Dom te Milaan gezien hebben, maakt mijn phantasiebeeld niet tot een herinnering. Maar
evenmin zou, als ik thans een ander mensch was dan tijdens
mijn bezoek te Keulen, mijn voorstelling van den Keulschen
Dom een herinnering mogen genoemd worden ; zij zou een
puur phantasiebeeld zijn.
Zoo is dus het oordeel : Er is in mij iets, dat identisch
blijft, een stelling die aangenomen moet worden als men zijn
herinneringen zal vertrouwen. En daar onze kennis van de
voorwerpen buiten ons en hun complex van eigenschappen
niet buiten het zich herinneren van vroegere gewaarwordingen tot stand kan komen, zoo is de blijvende identiteit van
den waarnemer conditie voor het tot stand komen van de
waarneming.
Natuurlijk onderstelt KANT niet, dat het kind zich reeds
bewust is van die blijvende identiteit. Evenals de longen de
functie van ademhaling, het hart die der bloedbeweging uitoefent, zonder dat het kind daarop let, zoo oefent ook het
verstand zijn synthetische functie uit, en maakt al spoedig
onderscheid tusschen zich herinneren en zich verbeelden. Analyseert men later de verkregen kennis van stoffelijke dingen,
dan kan men ontdekken, dat men bij de vorming van kennis stilzwijgend de persoonlijke identiteit heeft ondersteld.
Op soortgelijke wijze betoogt KANT, dat nog andere synthetische oordeelen a priori moeten ondersteld worden om
ervaring mogelijk te maken o.a. de in de natuurwetenschap
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kan die stellingen te niet doen, want ervaring is het product
van geesteswerkzaamheid, waarbij die stellingen als juist
worden aangenomen. Door niet te denken aan de mogelijkheid van zoodanige synthetische oordeelen a priori is HUME
dus vervallen in een zelfmoordende redeneering. Door nauwkeurig onderzoek van wat de innerlijke en zinnelijke waarneming leert, komt hij tot de conclusie : Er is geen band
van oorzaak en gevolg. Maar bij de vorming dier waarnemingen uit de gewaarwordingen is het bestaan van substanties,
van oorzaken en gevolgen aangenomen. Wordt dit bestaan
betwijfeld, dan heeft ook de waarneming geen betrouwbaarheid meer, en er blijft voor den mensch niets zekers over
dan zijn oogenblikkelijke gewaarwording, waarmede dan echter
ook tevens de betrouwbaarheid van HUME's slotsom vervalt.
Maar door dit bewijs voor het bestaan van betrouwbare
synthetische oordeelen a priori staat KANT voor een nieuw
en moeilijk probleem, nl. de vraag waarop de geldigheid van
dergelijke oordeelen berust ? De analytische geven in dat
opzicht geen bezwaar ; zij berusten op de logische denkwetten, over wier geldigheid wij in het Eerste Boek reeds
uitvoerig spraken. Evenmin de synthetische oordeelen a posteriori. Immers, dat de waarneming synthetische oordeelen
levert, is niet vreemd, want aan de werkelijke dingen, die
onder onze begrippen vallen, zijn altijd veel meer kenmerken eigen dan in de definitie dier begrippen voorkomen.
Maar voor de synthetische oordeelen a priori laat zich de
grond van geldigheid niet zoo dadelijk inzien, en KANT ziet
zich dus voor de vraag gesteld : Hoe zijn synthetische oordeelen a priori mogelijk ?
Op deze vraag kan het empirisme evenmin een bevredigend antwoord geven als op die van de vorige paragraaf ; de
leer van zijn consequentsten vertegenwoordiger, HUME, bewijst het. Wilde KANT dus het empirisme handhaven, dan
moest hij de mogelijkheid prijsgeven van synthetische oordeelen a priori en het representatief karakter onzer denkbeelden, dat daarmede ten nauwste samenhangt, zooals tivij bin-
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nenkort zien zullen. Maar daartoe was hij allerminst geneigd.
De mogelijkheid der ervaring, d.w.z. de betrouwbaarheid van
met de noodige voorzorgen verzamelde waarnemingen, heeft
hij nooit betwijfeld, en deze mogelijkheid staat of valt, zooals wij zagen, met die der synthetische oordeelen a priori.
Het zich duidelijk voor den geest brengen van de problemen,
in deze en de beide vorige paragrafen behandeld, stond dus
voor KANT gelijk met tot het inzicht te komen, dat het
empirisme een onhoudbare theorie van het kenvermogen is.
De theorie, die hij daarvoor in de plaats stelt, ontwikkelt
hij in het werk, dat wij thans gaan bespreken.

HOOFDSTUK III.
De Kritik der reinen Vernunft.

85. DE TRANSCENDENTALE METHODE.
LOCKE heeft zijn methode, zooals wij bij de behandeling
van zijn boek zagen, geschetst als : „Looking in his own onderstanding and seeing how it wrought". Hij geeft dus een
zuiver psychologisch onderzoek, dat uitsluitend de aandacht
vestigt op den inhoud van den eigen individueelen geest van
den waarnemer, niet op den aard der kennis in 't algemeen.
Daartegenover beveelt KANT de methode aan, die hij de
transcendentale 1) genoemd heeft. Ook voor deze methode is
het noodzakelijk te beginnen met het onderzoek van den
eigen werkenden geest, maar zij komt daardoor al spoedig
tot de overtuiging, dat de psychologie in deze de vraag alleen
kan helpen stellen, niet haar kan oplossen. Wat men in zich
zelf waarneemt, en wat de psychologie tracht te classificeeren, te beschrijven, te verklaren, zijn zielstoestanden, en die
zielstoestanden doen zich bij psychologische waarneming en
psychologisch onderzoek altijd voor als voorwerpen voor het
subject. De eerzucht van THEMISTOCLES zal eenigermate begrepen worden door iemand, die het ontstaan en de werking
van de eerzucht in zichzelf kan observeeren. Maar die eerzucht
van den onderzoeker is evenals de eerzucht van THEMISTOCLES
het voorwerp van zeker denkbeeld. Of iemand als astronoom
de zon bestudeert, of als experimenteel psycholoog de werking
van alcohol of opium op zijn gedachtengang en zijn gemoeds-

1 ) Over de beteekenis van dezen naam zie pag. 559.
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bewegingen, in beide gevallen wil hij het verstand constateeren tusschen veranderingen in zekere voorwerpen en veranderingen in andere voorwerpen van zijn waarneming. De
band tusschen die voorwerpen en het denkende wordt noch
door de astronomie, noch door de psychologie opgehelderd.
Dit algemeen resultaat van psychologisch onderzoek leidt
nu tot de vraag : Is die band niet te verduidelijken ? Wat is
eigenlijk kennis, 't zij dan astronomische of psychologische ?
En deze vraag brengt ons op veel ruimer terrein dan dat
der psychologie. Want om solide, overtuigende inzichten
te vinden doen wij het best elders te zoeken dan in de
psychologie. De meest betrouwbare inzichten schijnt ons de
formeele logica en de zuivere wiskunde aan te bieden. En
ook de natuurwetenschap in haar meest gevorderde deelgin : astronomie, physica, mechanica, is zoo vertrouwenwekkend, dat men aannemen mag hier met betrouwbare kennis te doen te hebben. Zij berust op ervaring, en deze op
gecombineerde waarnemingen. Dus moeten waarnemingen,
ofschoon er onnauwkeurige en schijnbare onder kunnen
voorkomen, niet uit haar aard bedriegelijk zijn. Dus moeten
zij nog iets anders wezen dan HUME in haar ziet. Nu leert
het psychologische onderzoek van den eigen waarnemenden
geest alleen de bestanddeelen kennen, waaruit de waarneming
bestaat nl. de gewaarwordingen. KANT echter, zijn aandacht
vestigend op de producten van geesteswerkzaamheid, die in
de wetenschappen voor ons liggen, komt tot de overtuiging,
dat de waarneming, bijv. van een stuk suiker, hoewel een
psychische toestand, zich wat haar samengesteldheid betreft
laat vergelijken met een stoffelijk ding, een huis bijv., dat
bestaat uit zekere materialen : steenen, metselspecie, enz., die
op zekere wijze verbonden zijn. Wat bij 't huis de rangschikking en verbinding is, waardoor die materialen niet maar
een hoop, doch een menschenwerk vormen, dat is in de waarneming van suiker het opvatten van kleur en smaak als innemend zekere plaats en zekeren tijd, als toekomend aan
zeker ding, dat werkelijk bestaat en een ding is. Kleuren en
smaken kan men gewaarworden, maar plaats, tijd, werke-
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lijkheid, éénheid, kan men niet gewaarworden, Dat wij die
waarnemen is het gevolg van de omstandigheid, dat onze
geest den inhoud der gewaarwordingen op bepaalde wijze
combineert, m. a. w. dat hij aan dien inhoud zekere „vormen"
geeft. Want de „vorm" van een ding is niets anders dan de
verhoudingswijze zijner bestanddeelen.
Als men . alle bestanddeelen van onze denkbeelden zou
aangewezen hebben, dan zou het voornaamste bij hun vorming nog niet vermeld zijn. Het sensationalisme, dat zich
tot de optelling dier bestanddeelen bepaalt, doet juist zooals
de metaphysica, waarvoor MEPHISTOPHELES den leerling
waarschuwt :
„Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben
Sucht erst den Geist heraus zu treiben,
Dann hat er die Theile in seiner Hand,
Fehlt leider nur das geistige Band."
Het sensationalisme is daarom zoo populair, omdat het de
oogen sluit voor dit moeilijkste, „das geistige Band" (verbindingswijze), dat de geest tusschen de gegeven materialen
legt. Wat KANT daarover leert is niet populair en moeilijk
verstaanbaar. Want het is met de analyse van een psychischen
toestand geheel anders dan met die van een stoffelijk ding.
Al de deelen van een luchtpomp laten zich demonstreeren,
men kan het heele toestel uit elkaar nemen en weder in
elkaar zetten. De oogen, volgens BACO onze beste professoren,
toonen ons zoowel de materie als den vorm. Maar psychische
producten laten zich niet demonstreeren. Wie ze aanwijzen
wil, beschrijft ze in woorden, en geeft dus aanleiding tot
misverstand. Heeft de persoon, tot wien men spreekt, de
woorden bij geluk juist zoo opgevat als de spreker ze bedoelde, en hebben dus beide precies hetzelfde psychische
product voor zich, dan kunnen zij geen van beiden het uit
elkaar nemen om de bestanddeelen en de verbindingswijze
experimenteel na te gaan. Beide, die bestanddeelen en de
verbindingswijzen, worden wel beleefd, maar niet gekend. Al
wat KANT doen kan is een theorie te geven over de wijze,
waarop de geest onbewust gewaarwordingen ontvangt en
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onbewust gewaarwordingen verbindt, en de hoop koesteren,
dat de lezer bij nauwlettende beschouwing van zijn eigen
geestesproducten zal inzien, dat die theorie over hun eigenaardigheden meer licht verspreidt dan het sensationalisme.
Nu onderstelt elke verbinding, synthese ; O. een menigvuldigheid, veelheid, die verbonden wordt ; 2°. een samenstellend
agens en 3°. een wijze of vorm van verbinding. (Drie lijnen,
door een teekenaar tot een vlakken driehoek verbonden).
Als zoodanig vinden wij bij KANT :
I°. Als de menigvuldigheid, veelheid, die verbonden moet
worden : indrukken, aandoeningen, gewaarwordingen, die zich
aan den individueelen mensch als gegeven voordoen : dit
zoete, dat roode, die vreugde enz.
2°. Als het samenstellende agens : de éénheid van het
bewustzijn, in KANT ' s terminologie, die ursprunglich synthetische Einheit der Apperception.
3°. Als de regels, volgens welke alle verschijnselen geordend
zijn, (wanneer wij afzien van de zuiver logische regels) :
drieërlei. Vooreerst bewerkt het subject de gegeven gewaarwordingen van kleur enz. volgens zekere regels, die den
inhoud dier gewaarwordingen doen aanschouwen als beslaande
zekere plaats en innemende zekeren tijd ; ruimte en tijd
heeten daarom apriorische aanschouwingsvormen. Ten tweede
verbindt het subject de op die wijze verkregen aanschouwingen
volgens andere regels, die aanleiding geven tot het constateeren van substanties en accidentia, oorzaken en gevolgen,
en andere onderscheidingen, die in de gewaarwordingen niet
gegeven zijn ; die onderscheidingen, zooals zij geconstateerd
worden in de samenhangende ervaring, heeten apriorische
denkvormen of categorieën. Ten derde stelt het subject aan
onze kennis zekere eischen, van voltooid zijn, van afgewerkt,
volmaakt zijn, eischen waaraan wij in de verste verte niet
kunnen voldoen, maar die onontbeerlijk zijn als leiddraad bij
ons onderzoek ; als een gevolg van deze eischen vertoonen
zich in onze gedachtenwereld wat KANT „Ideen" of „Vernunftbegriffe" noemt.
Omdat ons verstand deze regels volgt bij zijn synthesen
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en alles als schijn verwerpt wat daarmede in strijd is, kan
KANT zeggen, dat niet alleen ons verstand zich naar de
voorwerpen richt als het denkbeelden vormt, maar dat ook
de voorwerpen zich richten naar het verstand, en dus het
verstand aan de natuur niet alleen de logische regels voorschrijft, zooals wij reeds in het Eerste Boek zagen, maar
bovendien nog andere. Dit zal nog duidelijker worden als
wij overgaan tot de bespreking van de nadere uiteenzetting
dier drieërlei regels, die KANT resp. in verbinding brengt
met de synthetische oordeelen a priori in de wiskunde, de
natuurkunde en de metaphysica.
Die nadere uiteenzetting heeft plaats in de drie deelera
der Kritik, die KANT Transcendentale Aesthetik, Tanscendentale Analytik en Transcendentale Dialektik genoemd
heeft. Voordat wij echter tot de bespreking daarvan overgaan wil ik een nadere uitwerking geven van de functie van
de transcendentale apperceptie, die ook in een deel der Transcendentale Analytik behandeld wordt.
Van kennis kan geen sprake zijn, zoolang wij niets anders
ondervinden dan een aandoening van vreugde, van rood of
zoet. Zeker is er kennis, als wij zeggen : Ik voel vreugde,
ik proef zoet, maar dan berust de aandoening niet meer op
zich zelve ; dan is zij opgenomen in een zeker verband. Om
dit verband te verkrijgen is liet noodig, dat de inhoud der
gewaarwording : dit roode, dit zoete, ergens een plaats heeft
gevonden in een aanschouwd tafereel als beslaande zeker
deel van de ruimte en zeker deel van den tijd. Wat daarbij
in den geest plaats vindt heet bij KANT „aanschouwing"
(Anschauung), en wat zoo aanschouwd wordt „verschijnsel"
(Erscheinung). Nu is echter dit roode, dit zoete, die vreugde,
ergens in tijd en ruimte geplaatst, zeker nog niet gekend.
Om liet te kennen moeten wij weten, waarbij het behoort,
bijv. als een eigenschap van dit of dat, als afhankelijk van
deze of gene omstandigheid, bijv. als een hallucinatie, waardoor iemand zich voorstelt rooden en zoeten wijn te drinken,
of als eigenschap van den werkelijk aanwezigen rooden en
zoeten wijn. Daarom heet de Erscheinung het onbepaalde
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voorwerp eener empirische aanschouwing, d. w. z. eener aanschouwing, die ons gegeven is. De roode en zoete wijn daarentegen is het wel bepaalde voorwerp der aanschouwing, „bepaald" (bestimmt), omdat die wijn is opgevat door een der
wijzen van verstaan, n.l. „ding, waaraan roodheid en zoetheid
als eigenschappen toekomen". Tevens is bij deze bepaling
van het voorwerp de inhoud der gewaarwordingen in betrekking gebracht met het subject. Dit kan zeggen : „Ik zie en
proef den wijn". Zonder deze bewerking brengt de indruk
geen waarneming, geen ervaring, geen kennis te weeg.
Het is voor KANT onvermijdelijk deze verschillende bewerkingen, die de gewaarwordingen ondergaan, afzonderlijk
te bespreken. Maar deze afzonderlijke behandeling, hoewel
onvermijdelijk, heeft aanleiding gegeven tot groot misverstand.
Oppervlakkig beschouwd ziet het er uit, alsof de aanschouwingsvormen, de denkvormen, en het synthetisch werkende
Ik successievelijk opkomen om ieder hun bijdrage tot de
kennis te leveren. Volgens die onjuiste voorstelling van KANT's
leer, die vooral door HEGEL duidelijk geformuleerd wordt,
doet de aanschouwing de indrukken eerst ruimtelijkheid en
tijdelijkheid aan, daarna geeft het verstand ze betrekkingen onder elkander, en eindelijk het Ik betrekking op een
voorwerp.
Er is volgens die voorstelling een Ik met de voorstelling van oneindige ruimte en oneindigen tijd, en met een
dozijn verstandsbegrippen in voorraad, en dat Ik fatsoeneert
nu de indrukken, en maakt er gedachten van allerlei aard
van op dergelijke wijze als een pottebakker uit dezelfde klei
allerlei potten en pannen kneedt. Deze voorstelling is geheel
in strijd met KANT's bedoeling. Volgens zijn opvatting liggen
in de gegeven indrukken ons onbekende (en onkenbare) eigenaardigheden, die de opneming in bepaalde vormen van ruimte
en tijd mogelijk maken, die bijv. bewerken, dat rood en zoet
ons in ruimte en tijd, vreugde alleen in den tijd gegeven wordt.
Eerst door de verwerking van gewaarwordingen tot empirische aanschouwing ontstaat voor den individueelen geest de
voorstelling van bepaalde ruimten en tijden, waaruit bij dieper
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tijd ontstaan kan, maar niet moet.
En evenzoo ontstaan eerst door de bewerking, door 't verstand toegepast, denkbeelden van bepaalde substanties, bepaalde eigenschappen, bepaalde toestanden, waaruit het individueele verstand bij nadenken de algemeene begrippen kan
afleiden. En ook de voorstelling van het individueele Ik zelf
is alles behalve aangeboren, maar ontwikkelt zich door verschillende factoren, waarbij de tegenstelling van gevoelde activiteit en passiviteit de grootste rol speelt. De apriorische
vormen zijn dus niet aangeboren, de voorstelling van ruimte
alleen gaat niet vooraf aan die van ruimtelijke dingen, maar
die vormen zijn apriori als product der activiteit van den
geest, ontwikkeld naar aanleiding van individuen er buiten.
Slechts in verband met de op zoo verschillende wijzen
verbonden gewaarwordingen, hebben die elementen onzer
waargenomen en voorgestelde wereld, welke uit de synthetische functiën van 't verstand ontspringen, een beteekenis.
Gelijkheid is op zich zelf niets, het is een betrekking tusschen twee of meer zaken, en bestaat niet zonder die zaken.
Zoo ook is substantie en eigenschap iets, dat beteekenis
heeft bij den rooden en zoeten wijn, waar de wijn substantie, de roodheid en zoetheid eigenschap is ; . maar de substantie op zich zelf, en de eigenschap, afgezien van de substantie, heeft geen zin.
De breedere uiteenzetting van wat hier kort geschetst werd,
geeft KANT nu in de Trancendentale Aesthetik en Transcendentale Logik. Transcendentaal heet bij KANT elk inzicht,
dat zich niet met dingen bezighoudt, zooals bijv. de botanie
en de wiskunde, maar met onze kennis van dingen voor zooverre die a priori is. Die term beteekent dus : betrekking
hebbende op het kenvermogen voor zooverre het a priori
kent. Nu kennen wij op twee wijzen : door aanschouwing en
door begrippen. Door aanschouwing kennen wij (a160uvóµo0a)
individueele dingen, bijv. een driehoek, een eik, een tijdslengte.
Wij denken (vooiv) algemeene begrippen : waarheid, plicht,
recht, alles betrekkingen, die wij niet aanschouwen. Zoo ver-
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valt dus de leer van het kenvermogen in Transcendentale
Aesthetik, leer der aanschouwing, (de term aesthetiek heeft
eerst later algemeen de beteekenis gekregen van leer van het
schoone of van den kunstsmaak) en Transcendentale Logik,
leer van het denken. Op het voetspoor van ARISTOTELES
verdeelt KANT de laatste weer in Transcendentale Analytik
en Transcendentale Dialektik.

^ 86. TRANSCENDENTALE AESTHETIk.
In de Transcendentale Aesthetik nu wordt er op gewezen
hoeveel wij weten van ruimte en tijd. Wat de ruimte betreft,
weten wij, dat zij drie afmetingen heeft ; deelbaar is in 't oneindige ; dat de producten van de stukken der snijlijnen in den
cirkel onderling gelijk zijn, en honderd andere zaken meer.
Nu is de mensch een beperkt, afhankelijk wezen, niet meester
over den aard der dingen, alleen de aard zijner denkbeelden
hangt van zijn geestelijke natuur af. Ware dus de ruimte
een zaak, buiten ons bestaande, of een eigenaardigheid van
zulk een zaak, die op de een of andere wijze haar welgelijkend
afbeeldsel in onzen geest drukte, dan zouden wij hoogstens
kunnen zeggen : Tot dusverre kwam het ons altijd voor, dat
de ruimte drie afmetingen had, maar wellicht vinden wij
morgen iets geheel anders. Maar zoo spreken wij volstrekt
niet over onze ruimtelijke kennis ; wij kennen haar hetzelfde
karakter van algemeene en noodzakelijke waarheid toe als
aan de logische stellingen, die ons zeggen hoc wij ons verplicht achten de dingen te denken. De conclusie ligt voor de
hand, dat ook de ruimtelijke waarheden niets anders zijn dan
regels, die ons zeggen hoe wij verplicht zijn de dingen te
aanschouwen. Uitgebreidheid en vorm, in 't algemeen ruimtelijkheid, behooren dus tot de eigenaardigheden van onze aanschouwing van de dingen, maar niet tot de eigenaardigheden van
de dingen op zich zelf, d.w.z. afgezien van alle aanschouwing.
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De ruimte blijkt dus phaenomenaal te wezen, d. w. z. zoolang er waarnemende wezens zijn, is er ruimte en zijn er
uitgebreide, ruimte innemende dingen, want ruimte is de vorm,
waarin wij zekere gewaarwordingen van licht, kleur, hardheid
enz. opnemen ; maar verdwenen alle waarnemende wezens,
dan zou ook de ruimte met de geheele stoffelijke wereld
verdwijnen.
Nu heeft in de vorige eeuw TRENDELENBURG gezegd : Zeker
zijn de door ons voorgestelde lijnen alleen in onze voorstelling voorhanden, en zijn zij producten van den geest. Maar
waarom zouden de ruimtebetrekkingen niet tweemaal bestaan,
eens in re, in de wereld der „Dinge an sich", eens in intellectu? Die opvatting is volgens KANT ongerijmd. Want de
oneindige uitgebreidheid en deelbaarheid van tijd en ruimte
kunnen alleen gedacht worden wanneer tijd en ruimte uitsluitend inhoud van voorstellingen zijn. Dan sluit hun oneindigheid niet de door ZENO aangewezen tegenstrijdigheid
in zich. Elke lijn of tijdsruimte, die wij ons voorstellen, is
eindig, en als zij verdeeld is, is zij in een eindig aantal
deelen verdeeld. De oneindigheid duidt niet een hoedanigheid aan van die voorgestelde lijn of tijdruimte, maar beteekent alleen ons besef, dat die eindige lijn of tijd altijd
nog grooter gedacht of in nog meer deelen verdeeld gedacht
kan worden. Maar een oneindige lijn of een oneindig aantal
komt in onze voorstelling niet voor.
Als men nu echter volgens de gewone opvatting, die
TRENDELENBURG verdedigt, die voorgestelde ruimte en tijd
aanziet voor copieën van een ruimte en tijd „an sich", dan
moet men kiezen tusschen de twee hypothesen, die zich aan
de Grieksche philosophen in ZENO ' S tijd voordeden. Of die
onafhankelijk van den geest bestaande ruimte en tijd zijn
oneindig groot en bestaan uit oneindig veel deelen, of wel
zij zijn begrensd, en bestaan uit een eindig aantal atomen.
De eerste onderstelling is onmogelijk, zooals ZENO aantoont;
de tweede maakt die ruimte en tijd „an sich" tot iets geheel
anders dan de ruimte en tijd, die wij kennen. Want die
ruimte en tijd „an sich" zouden dan begrensd zijn en ruimteSPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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of tijdsatomen bevatten, terwijl wij uitgaan van het denkbeeld,
dat wij een ruimte of tijd, hoe groot ook, altijd nog grootex,
hoe klein ook, altijd nog kleiner kunnen maken. In dien tijd
„an sich" zou bijv. beweging onmogelijk zijn. (ZENO'S vliegende pijl. Zie pag. 156).
Wanneer ruimte en tijd inhoud van voorstellingen zijn, staan
wij niet voor die moeilijke keuze. De rechte lijn en het kwartieruurs, die wij ons voorstellen, zijn niet samengesteld uit oneindig veel deelen, maar deelbaar in zooveel deelen als wij
willen. Te vragen uit hoeveel deelen een voorgestelde meter
en een voorgesteld kwartieruurs bestaan, berust op misverstand. Want de voorstelling is van dien aard, dat wij haar
tot op zekere hoogte willekeurig kunnen wijzigen. Wij kunnen
ons den meter voorstellen in 1 o en in 1 oo deelen verdeeld,
maar hij bestaat evenmin uit 10 als uit ioo deelen. De meter
„an sich" zou of uit een oneindig aantal deelen moeten bestaan, Of uit een eindig aantal ruimteatomen, wat beide tot
tegenstrijdigheden voert. Maar de oneindigheid der voorgestelde lengten of van het aantal deelen is niets anders dan
de afwezigheid van grenzen bij de vermeerdering Of van de
lengte, Of van 't aantal deelen. Die oneindigheid wordt
ons alleen bewust door een reeks en opvolging van voorstellingen, maar zij is niet als een bestanddeel of kenmerk
van een enkele, nauwkeurig bepaalde voorstelling te vinden.
Langs dezen weg, niet in de Aesthetik geschetst, zooals
men verwachten zou, maar eerst in de zoogenaamde Antinomien waarover wij later spreken zullen, is KANT gekomen
tot de paradox : Ruimtebetrekkingen kunnen alleen als inhoud van voorstellingen bestaan. Zij zijn een zekere manier,
waarop de dingen verschijnen, maar komen niet aan „Dinge
an sich" toe. Al wat zich als uitgebreid voordoet, de stoffelijke lichamen en hun bewegingen, kan alleen als inhoud van
voorstellingen bestaan.
Al de lezers der Kritik, die niet geheel onbekend waren
met de geschiedenis der wijsbegeerte, meenden in die leer
een goede oude bekende te zien. De Eleaten, PLATO, voorts
alle mystici, zagen in de stoffelijke wereld een wereld van
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verschijnselen, en hielden de ware werkelijkheid voor niet
uitgebreid en onstoffelijk. Met die leer werd aanvankelijk
KANT 'S meening vereenzelvigd. Dat KANT niet tegen die
misvatting gewaarschuwd heeft, komt, omdat hij inderdaad
zoo ver van die voorgangers afstaat, dat hij het onnoodig
vond daarop te wijzen. Zij zagen in die theorie een reden
tot geringschatting van de kennis der stoffelijke wereld, die
ons geen waarheid, maar bedriegelijke meeningen zou geven.
Bij KANT is juist andersom het karakter der stoffelijke
wereld als verschijnsel een grond om haar kenbaar te achten.
Voor zoover het de uitgebreidheid en haar nadere bepalingen
geldt, die de wiskunde behandelt, blijft de geest op zijn
eigen gebied, en behoeft niet angstvallig te vragen, of hij
wel modellen buiten zich getrouw weergeeft.
Daarmede is tevens het eerste deel van de vraag van
§ 84 beantwoord : synthetische oordeelen a priori in de
wiskunde zijn mogelijk, omdat wij in die wetenschap zelf de
voorwerpen van ons onderzoek maken. Rechte lijnen, cirkels,
kegels, zijn niet beelden van onafhankelijk van den geest
bestaande zaken ; zij bestaan alleen als inhoud van voorstellingen. De wiskundige stellingen nu hebben alleen betrekking
op de wijze, waarop wij die voorstellingen maken ; d.w.z. ons
kenvermogen oordeelt in die stellingen alleen over de wetten,
waarop het van nature de gewaarwordingen tot ruimtebetrekkingen verbindt. Daarom behoeven wij niet buiten den
menschelijken geest te gaan, dus ervaring aan voorwerpen
op te doen, om in die wetenschap tot waarheid te komen.
Door ons rekenschap te geven van de functies van onzen
geest, van de wijze, waarop hij de gewaarwordingen verbindt,
komen wij tot stellingen, die evenmin door de ervaring kunnen
te niet gedaan worden, als zij door ervaring gevormd zijn.
Van de meeste zijner voorgangers onderscheidt zich KANT
ook, doordat hij diezelfde beschouwing op den tijd toepast,
omdat van den tijd dezelfde argumenten gelden. Ook de tijd
is oneindig en continu, zoodat de bezwaren van ZENO toepasselijk zijn. Ook over den tijd vellen wij synthetische oordeelen a priori : hij heeft slechts één dimensie ; verschillende
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tijden zijn wel achter elkaar, niet te gelijk ; de tijd is deelbaar tot in 't oneindige ; onbegrensd in 't verleden en de
toekomst ; hij verloopt met gelijkmatige snelheid en steeds in
denzelfden zin ; een verleden tijdstip kan niet terugkomen enz.,
alle onbewijsbare stellingen, waaraan geen mensch twijfelt,
en waarvan niemand gelooft, dat rijpere ervaring ze zou
kunnen weerleggen.
Daarom ook is tijdverloop niet een indruk, dien de mensch
ontvangt, maar iets, dat zijn verstand ;naakt, en waarover
het daarom a priori oordeelt. Dus ook de tijd is phaenomenaal; de van ons onafhankelijk bestaande dingen, de „Dinge
an sich" hebben geen tijdelijk, maar een eeuwig, d.w.z. niet
een oneindig lang, maar een tijdeloos bestaan. Vielen de waarnemende wezens weg, dan zou er geen verleden, heden of
toekomst zijn, maar alleen het „nunc stans" der scholastieken.
Dit deel der Krilik, en 't correspondeerend gedeelte der
inaugureele oratie leert dus het volledigst phaenomenalisme.
Geen onzer denkbeelden is de min of meer welgelijkende
copie van een onafhankelijk van ons bestaand ding. De taak
van 't verstand is gansch iets anders dan af beelden of spiegelen, Wat wij van onze jeugd af beschouwen als onafhankelijk van ons bestaande zijn zekere dingen in de ruimte ; maar
ruimte, en al wat daarin is, is afhankelijk van ons kenvermogen, d. w. z. natuurlijk niet van ons individu, dat zelf
ruimte inneemt, maar van het synthetisch element in ons
kenvermogen, dat in alle menschen voorkomt, en waaraan
ruimte haar bestaan dankt.
Geen wonder, dat men deze leer met BERKELEY ' S ontkenning van 't bestaan der materie verwarde. KANT komt daartegen in de Prolegomena krachtig, ja zelfs eenigszins heftig
op, en terecht. De materieele voorwerpen bestaan volgens
hem evenzeer als de empirisch waargenomen zielen der individu's. Beide zijn synthesen van gewaarwordingen, de eerste
in tijd en ruimte, de tweede alleen in den tijd. Door zijn
uitbreiding van 't phaenomenalisme over den tijd krijgen ook
de geestelijke toestanden, zooals wij die waarnemen, hetzelfde phaenomenaal karakter.
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Maar heeft men dan geen recht te zeggen, dat KANT de
volledige scepticus is, die ons geloof aan een werkelijk bestaande wereld ondermijnt ? Mag men niet zeggen :
„Weh! weh!
Du hast sie zerstërt,
Die schone Welt,
Mit machtiger Faust ;
Sie sturzt, sie zerfallt !
Ein Halbgott hat sie zerschlagen !"
Voorzeker niet. Een phaenomenaal bestaan is ook een bestaan. Wie kan zeggen of zulk een bestaan eigenlijk niet meer
waard is dan een bestaan als „Ding an sich"?
Maar, heeft men alweer gezegd, dan leert KANT de oude
wereldbeschouwing met veranderde nomenclatuur. Aarde en
planeten, zon en maan, planten en dieren, zieleleven in den
mensch, dat alles bestaat volgens hem, alleen moet men zeggen : Het zijn geen dingen op zich zelf, maar verschijnselen.
Wat is dit anders dan oude wijn in nieuwe zakken ; nieuwe
namen voor bekende zaken ?
Ook die opmerking is onbillijk. KANT ' s leer is : de wereld,
die de ervaring ons leert kennen, stoffelijk en geestelijk, bestaat zonder twijfel, maar zij heeft in haar geheel een afhankelijk bestaan, en is afhankelijk van datgene, wat zich in
's'menschen kenvermogen als actief, verbindend beginsel
vertoont.
Volgens de gewone opvatting zijn onze voorstellingen van
de stoffelijke dingen getrouwe copieën van reëele dingen, die
juist zoo zouden blijven bestaan, ook als alle denken en waarnemen vernietigd werd. Volgens KANT daarentegen zijn zij
niets anders dan de inhoud der ideale voorstelling, die volkomen voldoet aan alle eischen van den geest. En daar de
gewaarwordingen uit wier combinatie die ideale voorstelling
bestaat, psychische toestanden zijn, en de verbindingswijze dier
gewaarwordingen product is van psychische werkzaamheid,
zoo is elk stoffelijk lichaam iets, dat zijn bestaan dankt aan
psychische werkzaamheid.
Deze kenleer heet idealisme, omdat volgens haar alle voor-
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werpen van kennis, ook de bestanddeelen der stoffelijke wereld, inhoud van zekere voorstellingen (of ideeën) zijn. Zij
schijnt bij den eersten aanblik zeer ongerijmd te zijn, vooral
omdat men haast onvermijdelijk begint met haar verkeerd
te verstaan. Zulk een misverstand is het subjectief idealisme,
waarbij men niet zegt : De bestanddeelen der werkelijkheid
zijn de inhoud van ideale voorstellingen van „het subject";
maar : Zij zijn de inhoud van min voorstellingen, waaruit
onmiddellijk voortvloeit, dat met den ondergang van het
aldus sprekend individu de geheele wereld zou vernietigd
worden. In dien geest laat bijv. GOETHE in den Faust het
idealisme voordragen door den jeugdigen Baccalaureus, die
optreedt o.a. om aan te geven hoe de Jena'sche studenten
FICHTE's leer opvatten :
„Dies ist der Jugend edelster Beruf!
Die Welt, sic war nicht, eh ich sic erschuf ;
Die Sonne fuhrt ich aus dem Meer herauf;
Mit mir begann der Mond des Wechsels Lauf;
Da schmuckte sich der Tag auf meinen Wegen,
Die Erde grunte, bluhte mir entgegen.
Auf meinen Wink, in jener ersten Nacht,
Enfaltete sich aller Sterne Pracht."
HEINE beschrijft in zijn Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland de opwinding, die deze leer wekté :
,,,,Welche Unverschdmtheit", riefen die guten Leute, „dieser
Mensch glaubt nicht, dass wir existieren, wir, die wir weit
corpulenter als er, und als Burgemeister und Amtsactuare
sogar seine Vorgesetzten sind !" Die Damen fragten : „Glaubt
er nicht wenigstens an die Existenz seiner Frau ? Nein ! Und
das ldsst Madame FICHTE so hingehen ?""
Nu vindt men deze leer wel bij BERKELEY, SCHOPENHAUER,
en, als QUACK in den Gids van 1869 diens meening juist
weergeeft, bij onzen landgenoot MARTINUS V. D. HOEVEN,
blijkens deze woorden : „De niet-philosooph staat op een toren,
en hij meent, dat de toren hem draagt, en de bodem den
toren ; maar wat dien bodem, die een deel is van den aardbol,
draagt, dat weet hij niet. Doch de philosooph weet, dat zijn
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lichaam hangt aan zijn gedachte, dat de toren aan zijn
lichaam, en de aarde aan den toren hangt."
Maar bij FICHTE en KANT is geen subjectief idealisme te
vinden. Want zij begrijpen, dat het sprekend individu, dat
zich „Ik" noemt, zelf alleen gekend wordt als een voorwerp,
d.w.z. als inhoud eener ideale voorstelling, en daarin gelijkstaat met stoffelijke voorwerpen en zijn medemenschen.
Gaat dit individu te gronde, dan zijn de gevolgen voor de
andere wereldbestanddeelen niet van overwegend belang,
maar als het actief, synthetisch beginsel, dat in zijn geest
en dien van vele anderen werkt, vernietigd werd, dan zou
daarmede volgens KANT ook de geheele physische en psychische wereld verdwijnen.

87. TRANSCENDENTALE ANALYTIK I.
ANALYTIK DER BEGRIFFE.

Zijn nu synthetische oordeelen a priori in de wiskunde
gerechtvaardigd, omdat wij ons daarin alleen tot bewustzijn
brengen de wetten, volgens welke ons kenvermogen de gewaarwordingen moet samenvatten in ruimte- en tijdsbetrekkingen, dan zullen op elk gebied synthetische oordeelen a
priori gerechtvaardigd zijn, waar zich dergelijke wetten openbaren. Is dat zoo in de natuurwetenschap ? Is dat zoo in de
metaphysica ?
De samenstelling der gewaarwordingen in ruimte- en tij dsbetrekkingen is niet de eenige synthese, die ons verstand bewerkt.
Zij verklaart op zich zelf nog volstrekt niet, dat wij onze
voorstelling in verband brengen met een voorwerp, of m.a.w.
den inhoud onzer voorstelling aan een voorwerp toeschrijven.
Inderdaad laat het zich denken, dat wij bij de synthese
der gewaarwordingen, als psychische toestanden beschouwd,
zouden blijven staan. Doch wij doen dit niet. Wij houden
het beeld van een sinaasappel in ons voor een copie van

— 568 —

den werkelijken sinaasappel ; de voorstelling van een ontploffing van buskruit, voor een beeld der werkelijke ontploffing. Wat brengt er ons toe aan een synthese van gewaarwordingen, die in ons individueel bewustzijn voorkomt, zulk
een betrekking op iets anders toe te schrijven ? Van waar
ontspringt de objectiviteit onzer denkbeelden, en wat beteekent
zij eigenlijk ? 6 83).
KANT's antwoord luidt : Voorwerpen van onze denkbeelden zijn zoodanige synthesen van gewaarwordingen, die gedacht worden als algemeen, d. i. voor iedereen geldig en
noodzakelijk, synthesen dus niet alleen in een individueel
bewustzijn, maar in een „Bewusstsein Lberhaupt". Louter subjectieve denkbeelden, hersenschimmen, waanvoorstellingen,
zijn synthesen van gewaarwordingen, die slechts voor ons
persoonlijk en in zekeren zin toevallig gelden. Het werkelijk
zonnestelsel is evenzeer zekere inhoud van voorstellingen als
het denkbeeld van het zonnestelsel in den geest van een
wilde. Maar 't verschil is, dat het eerste een synthese van
gewaarwordingen is, die ieder normaal mensch maken moet,
als hij de noodige kennis en denkkracht heeft, het tweede
daarentegen een synthese, die slechts die bepaalde wilde op
zijn bepaald standpunt maakt. Wanneer ANAXAGORAS zegt
tot de Grieken van zijn tijd : „De maan is niet, zooals gij
denkt, zoo groot als een tafelbord, maar grooter dan de
Peloponnesus", dan wil dat zeggen : „Uw voorstelling van de
maan vereenigt bestanddeelen op onbehoorlijke wijze ; gij
behoort te verbinden : „maan" en „grooter dan de Peloponnesus".
Ons geloof aan 't bestaan van voorwerpen en het betrekken van
onze denkbeelden op die voorwerpen beteekent dus de onderscheiding tusschen tweeërlei synthesen van gewaarwordingen :
i°. synthesen, die op de rechte, de normale, de behoorlijke
wijze gevormd zijn, d. w. z. voorwerpen ;
2°. synthesen, die op abnormale wijze gevormd zijn, d. w. z.
hersenschimmen.
BERKELEY heeft gelijk, als hij den sinaasappel voor een
bundel van gewaarwordingen : zoete smaak, geur enz. verklaart ; maar ongelijk, als hij meent, dat die vrucht met onze
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voorstelling daarvan identisch is. Onze voorstelling kan waar
of valsch zijn, de sinaasappel is, wat hij is.
Wij zien den sinaasappel, het voorwerp, als het model
aan, den maatstaf, waarnaar zich onze voorstelling moet
richten. En daar hij voor ons slechts een synthese van gewaarwordingen is, moet hij de normale, de behoorlijke, de
passende synthese zijn, zooals BERKELEY dit zelf ook in een
zijner latere werken bij gelegenheid erkend heeft.
Van den beginne af voelen wij het verschil tusschen normale en abnormale synthese van gewaarwordingen. Maar
evenals de knaap wel voelt, dat er een fout in een redeneering is, maar die fout niet kan aanwijzen, omdat het
boven zijn vermogen is zich rekenschap te geven van de
wetten der logica, zoo voelen wij ook alleen het verschil
tusschen normale en abnormale synthesen van gewaarwordingen. Dit drukken wij uit door het verschil tusschen het
werkelijke voorwerp en de hersenschim. Onze voorstellingen,
die altijd op voorwerpen betrokken worden, zijn daardoor
waar of valsch, waar, als het voorwerp een werkelijk voorwerp is, valsch, als het een hersenschim is.
Stilzwijgend ontkennen wij daardoor de bevoegdheid van
ons individueel bewustzijn als rechter van voorwerpen, en
verwerpen wij de spreuk van PROTAGORAS : „De mensch is
de maatstaf aller dingen". Ons geloof aan 't bestaan van
voorwerpen beteekent onze erkenning van een normale, een
juiste wijze van voorstellingsvorming, d. w. z. van regels der
synthese, die volstrekt verbindend zijn voor elk, en op wier
overtreding straf, namelijk dwaling, volgt. Wat in onzen
geest synthetisch werkt, doet zich dus voor als een meer dan
individueel element in onze geestelijke organisatie. Wij onderwerpen de denkbeelden, psychische toestanden in ons, volgens
natuurnoodzakelijkheid gevormd, aan een rechtspraak, die
moeielijk kan geleverd worden door onze individueele psyche.
Tengevolge van deze opvatting verkrijgen de voorwerpen,
die wij kennen, een gansch ander karakter dan de voorstellingen, wier juistheid wij aan die voorwerpen toetsen. Zelfs
ontstaat de schijn alsof de laatste geheel van ons onafhan-
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kelijk zijn, omdat zij inderdaad van ons individueel bewustzijn onafhankelijk zijn en wij onze voorstellingen er naar richten.
Maar in werkelijkheid zijn zij slechts de synthese der gewaarwordingen op de rechte, de normale wijze, derhalve afhankelijk van 't synthetisch vermogen in ons ; terwijl onze
individueele voorstellingen de onvolledige, incoherente, op
den duur tegenstrijdig blijkende synthesen zijn, waartoe ons
individueel bewustzijn het gebracht heeft. Dit synthetisch
vermogen in ons noemt KANT het verstand, en daarom kan
hij zeggen : „Het verstand is wetgever der natuur", want de
natuur is geen „Ding an sich", maar synthese van gewaarwordingen volgens de normale wetten van het verstand.
Tegen dit alles is niets in te brengen. Aan de paradox is
niet te ontkomen als synthetische oordeelen a priori over
de natuur bestaan, d. w. z. als ervaring mogelijk is 6 84).
Maar wel zijn er groote bezwaren tegen KANT ' s poging
om die normale wetten, volgens welke het verstand synthesen maakt, nauwkeurig en volledig te schetsen. De toelichting
van de stelling : „De mensch volgt bij de vorming zijner
ervaring zekere regels van normale synthese, waarvan hij
zich niet van nature bewust is", wordt n.l. bij KANT verbonden met de poging om die onbewust gevolgde regels
nauwkeurig te formuleeren. Tusschen die beide zaken dient
men wèl te onderscheiden. Terwijl de meeste bevoegde
beoordeelaars meenen, dat KANT in het bewijs van de genoemde stelling geslaagd is, erkent ieder, dat hij het doel
van zijn verdere poging niet ten volle bereikt heeft. Er is
alleen verschil over de vraag, in hoeverre in zijn oplossing
gegevens zijn aan te treffen, die van dienst kunnen zijn bij
een nieuwe poging.
KANT gaat uit van de meening, dat de traditioneele logica
ons de regels toont, die 't verstand volgen moet. Nu valt
er niet aan te twijfelen, dat de regels ter onderscheiding
van juiste en onjuiste redeneering, reeds door ARISTOTELES
vastgesteld, proefhoudend gebleken zijn. Hoe 't verstand dus
te werk gaat om uit gegeven oordeelen andere af te leiden,
en om te onderzoeken of zekere gegeven oordeelen al dan
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niet samen kunnen bestaan, is bekend. Het volgt daarbij de
regels van het syllogisme, en doet, zoolang het geen nieuwe
waarneming gebruikt, niets dan analyseeren en combineeren.
Nu zijn echter de normale wetten, die KANT zoekt, gansch
andere dan die van den analytischen en dialectischen denker.
De formeele logica van ARISTOTELES laat zich niet in met
de waarheid der premissen, maar maakt alleen uit of er in
de redeneering een fout begaan is. KANT daarentegen moet
juist aangeven : Hoe komt het verstand aan juiste premissen,
aan denkbeelden, die met de voorwerpen, aan oordeelen, die
met de betrekkingen tusschen de voorwerpen overeenstemmen ?
Hij ziet dan ook wel in, dat de Aristotelische leer der redeneering hem niet helpen kan; maar, zegt hij, de eigenlijke
functie van 't verstand is het oordeelen. Bij dit oordeelen
heeft er een synthese plaats van subject en praedicaat. Derhalve vind ik de verschillende vormen van synthese in de
classificatie der oordeelen uit de gewone logica. Hierbij wordt
vergeten, dat ARISTOTELES een gansch ander doel had met
zijn classificatie dan de verschillende synthesen van subject en
praedicaat te beschrijven en te rangschikken. Het was hem
om de classificatie der redeneeringen te doen. Bij zijn classificatie worden dus de oordeelen niet geclassificeerd naar hun
eigen karakter, maar uitsluitend naar de vraag of zij, in de
vormen van het syllogisme ingevoerd, daarin wijzigingen
brengen. Dit heeft KANT niet ingezien. Hij gaat uit van de
eenigszins gewijzigde Aristotelische classificatie : i°. naar de
quantiteit in singuliere, bijzondere en algemeene ; 2°. naar de
qualiteit in bevestigende, ontkennende en oneindige ; 3°. naar
de relatie in categorische, hypothetische en disjunctieve ;
4°. naar de modaliteit in problematische, assertorische en
apodictische.
Aannemende, dat hiermede twaalf manieren van normale
synthese der gewaarwordingen door het verstand gegeven
zijn, komt KANT tot twaalf verstandsbegrippen of categorieën,
d.w.z. denkbeelden, waardoor wij ons die normale synthesen
voorstellen.
Aan het singuliere oordeel beantwoordt volgens hem de
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categoric der éénheid, aan het bijzondere de veelheid, aan
het algemeene de alheid. Met de oordeelen der qualiteit :
bevestigende, ontkennende, oneindige, komen overeen de
categorieën der qualiteit : realiteit, negatie, limitatie; met
die der relatie : categorische, hypothetische en disjunctieve,
de categorieën van substantie, causaliteit en wisselwerking;
eindelijk met de oordeelen der modaliteit : problematische,
assertorische en apodictische, de categorieën van mogelijkheid, bestaan en noodzakelijkheid.
Over de willekeurigheid van deze „Kategorientafel" is men
het algemeen eens, en het loont de moeite niet in bijzonderheden na te gaan door welke spitsvondigheden KANT verband tracht te brengen tusschen de logische hoedanigheid
der oordeelen en de apriorische synthesen van het verstand.
Tusschen de categorieën van bestaan en realiteit bestaat
geen verschil, die van mogelijkheid en noodzakelijkheid geven
geen eigenaardigheden van de voorwerpen, maar van zekere
gedachten in ons. Tusschen logische disjunctie en wederkeerige werking bestaat nagenoeg geen verband. De aanwijzing van de wetten van normale synthese a priori is dan
ook nog een open quaestie in de Kantiaansche school.

88.

TRANSCENDENTALE ANALYTIK

II.

ANALYTIK DER GRUNDSAETZE.
KANT ' s aansluiting aan de formeele logica heeft ook in

ander opzicht een nadeeligen invloed op de helderheid van
zijn boek gehad.
De formeele logica handelt in drie hoofdstukken over begrippen, over oordeelen, en over redeneeringen. Hieruit leidt
KANT af, dat de functie van den geest drieledig is : als verstand vormt hij begrippen, waaronder hij de synthese der
gewaarwordingen brengt ; als oordeel (Urteilskraft) vormt hij
stellingen (Sätze), waarnaar de toepassing der categorieën moet
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geschieden ; als rede zoekt hij beginselen voor het verstandsgebruik en verwart zich daarbij in illusies.
Met deze rede, wier onbewuste werkzaamheid in de Dialektik
besproken wordt, hebben wij thans nog niet te maken. Ik
vermeldde deze opvatting van KANT alleen, omdat zij verklaart, waarom KANT op zijn bespreking der categorieën (Begriffe des reinen Verstandes), laat volgen de „Grundsdtze des
reinen Verstandes". Hierbij is in aanmerking te nemen, dat
het zuivere verstand de synthetische functie in den geest is,
die als algemeen menschelijk en in ieder op dezelfde wijze
werkende, als meer dan individueel beschouwd wordt, terwijl
het empirisch verstand de verschijning van dat zuivere verstand in een bepaald individu is.
Nu is wat KANT onder deze rubriek behandelt wel zoo
begrijpelijk als het systeem der categorieën.
Daar de voorwerpen onzer kennis zijn : I°. groepen van
gewaarwordingen ; 2°. verbonden in onze aanschouwingsvormen
van tijd en ruimte ; 3°. onderling verbonden, niet slechts
voor ons individueel bewustzijn, maar voor elk bewustzijn,
(wegens het onderscheid van voorwerp en individueele voorstelling) ; 4°. in betrekking staande tot ons individueel kenvermogen, -- zijn er vier soorten van apriorische waarheden
over de natuur.
Uit I°. volgen de zoogenaamde anticipaties der waarneming (Anticipationen der Wahrnehmung), alles wat wij a priori
over gewaarwordingen weten. Dit is niet veel, want de gewaarwording is juist datgene, waarbij wij passief zijn; de
blindgeborene kan een zeer goed wiskundige worden, maar
van kleuren heeft hij volstrekt geen denkbeeld. Toch weten
wij a priori iets van de gewaarwordingen, zooals zelfs HUME
erkent. Wij weten namelijk, dat de hoedanigheden, die zij
voorstellen, continu zijn, of zooals KANT het uitdrukt : „In
allen Erscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand der
Empfindung ist, intensive Grosse, d. h. einen Grad."
Uit 2°. vloeien voort wat KANT de axioma's der aanschou wing
(Axiome der Anschauung) noemt, en die niets anders zijn
dan de axioma's der zuivere wiskunde, op voorwerpen toe-
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een gevoel van pijn, is, dat bij de eerste een voorstelling
van 't geheel alleen door die der deelen mogelijk is. Een
lijn kunnen wij ons bijv. alleen voorstellen door die in gedachte te trekken, een tijdsduur door haar in gedachte te
doorloopen. Dit is bij intensieve grootheden, (bijv. een kleur
of een gevoel van pijn) niet het geval. Wij kunnen dit ook
uitdrukken door te zeggen, dat in een extensieve grootheid
de deelen buiten elkaar liggen, in een intensieve niet.
Dit beginsel der aanschouwing geeft ons het recht de mathesis toe te passen op de stoffelijke wereld, en vrijwaart de
natuurwetenschap voor de bedenkingen van HUME en andere
philosophen, die de toepasselijkheid der mathesis betwijfelen,
daar zij alleen over onze eigen denkbeelden handelt.
Uit 3° volgen de zoogenaamde Analogien der Erfahrung :
„Bei allem Wechsel der Erscheinungen beharret die Substanz und das Quantum derselben wird in der Natur weder
vermehrt noch vermindert.
Alle Veranderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknlipfung von Ursache und Wirkung.
Alle Substanzen, sofern sie in Raume als zugleich wahrgenommen werden kunnen, stehen in durchgangiger Wechselwirkung."
Aan deze drie „Analogien" laat KANT nog een „Princip
der Analogien" voorafgaan, dat hij aldus formuleert. „Erfahrung ist nur durch die Vorstellung einer notwendigen Verknupfung der Wahrnehmungen moglich", welke waarheid wij
reeds vroeger uitdrukten door te zeggen : Voorwerpen zijn
niets dan noodwendige en algemeen geldende synthesen van
gewaarwordingen. Voordat wij nu KANT ' s bewijs voor een der
drie bovengenoemde algemeene stellingen (die van de substantie,
de causaliteit en de wisselwerking) nader bespreken, moeten
wij nog toelichten, wat KANT verstaat onder het „Schema"
der categorieën.
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Wij kennen door de waarneming èn coëxisteerehde èn successieve toestanden. Maar onze waarneming zelve — als geestelijke toestand in ons — bestaat altijd uit successieve toestanden. Zien wij bijv. een rijtuig door een straat rijden, dan
krijgen wij eerst een gezichtsindruk van dat rijtuig op een
bepaald punt, daarna van datzelfde rijtuig op een ander punt
der straat ; wij besluiten er uit, dat het laatste punt later
bereikt werd dan het eerste. Beschouwen wij nu de huizen
in die straat, dan doen wij ook eerst de waarneming van het
dak, daarna van de voordeur. Toch zeggen wij in dit geval,
dat de deur en het dak niet na elkaar bestaan, maar tegelijk.
Er moet derhalve in de voorwerpen zelve, de deelen van
het huis, het zich bewegende rijtuig, een tijdsverhouding zijn,
een objectieve tijdsbetrekking, in vele gevallen afwijkend van
de subjectieve, waardoor wij haar bestaan bemerken.
Nu zal men wellicht zeggen : „Dat is ook zoo. De deelen
van het huis zijn werkelijk te gelijk, de plaatsen, die 't rijtuig
inneemt, successief; onze geest ontvangt derhalve verschillende indrukken, ziedaar de geheele zaak." Maar daarbij vervalt .men in de spiegelingstheorie, en meent men die te kunnen verdedigen, dan is de geheele Kritik overbodig werk.
Tijdsverloop is volgens KANT geen indruk, daar wij a priori over
den tijd oordeelen. Bij KANT is 't huis zelf niets dan een
synthese van gewaarwordingen en 't bewegend rijtuig evenzoo. De vraag is : Hoe komt daarin een objectieve tij dsbetrekking, die iets anders is dan de subjectieve onzer gewaarwordingen ?
KANT antwoordt : Die objectieve tijdsbetrekking wil zeggen
een algemeen geldende, d. i. voor iedereen geldende tijdsbetrekking, en juist in het zich voorstellen van zulk een tijdsbetrekking vertoont zich de synthetische werking van 't zuivere
verstand. Er is een analogie tusschen bepaalde objectieve tijdsbetrekkingen eenerzijds en bepaalde categorieën (synthesen
door 't verstand bewerkt) anderzijds. Die analoge objectieve
tijdsbetrekkingen heeten de schema's der categorieën, en zijn
de vormen, waarin zich de categorieën in onze ervaring toonen. De duur van het werkelijke in den tijd is het schema
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van de categorie der substantie ; de opvolging naar een regel dat der causaliteit, het noodwendig gelijktijdig zijn eindelijk dat van den wederkeerigen invloed.
Die schemata of objectief gedachte, — d. i., als voor ieder
geldend gedachte -- tijdsbetrekkingen zijn de vormen, waarin
ons verstand zijn algemeene en noodwendig geldende synthesen maakt. Wat ons verstand als substantie opvat, wordt
ervaren als een blijvend ding; wat het als gevolg opvat, als
een verandering naar een regel, volgend op een andere verandering ; wat het als in gemeenschap opvat, als voorwerpen
of toestanden, die noodwendig gelijkt ijdig zijn.
Om nu de juistheid onzer begrippen van substantie, causaliteit en wederkeerigen invloed, uitgedrukt door de drie
Analogien der Erfahrung, te bewijzen, redeneert KANT bijv. bij
de eerste Analogie als volgt :
Ervaring, d. i. kennis van voorwerpen, bestaat, en is, behoorlijk gehanteerd, volkomen betrouwbaar. Zij is niet mogelijk zonder kennis van objectieve tijdsbetrekkingen, d.w.z.
tijdsbetrekkingen in de dingen, in tegenstelling van tijdsbetrekkingen in ons persoonlijk bewustzijn. Die kennis onderstelt de kennis van iets blijvends te midden der opeenvolgende
gewaarwordingen, welke laatste het eenige zijn, wat onze
zinnelijke natuur geeft.
Dat iets blijvends ondersteld wordt, blijkt daaruit, dat
verandering niet hetzelfde is als eenvoudige opvolging. Ik
ga mijn deur uit, een rijtuig komt voorbij; dit is wel opvolging van gewaarwordingen, maar geen verandering. Verandering is opvolging van twee toestanden aan éénzelfde wezen,
dat als blijvend gedacht wordt.
Met andere woorden, schoon onze psychische toestanden
inderdaad, zooals HUME beweert, slechts een reeks van komende en gaande dingen zijn, kennen wij toch iets blijvends,
want wij ervaren veranderingen.
Dit blijvende is ook noodig ter onderscheiding van wat te
gelijk is en wat successief is. Te gelijk is, wat in denzelfden
tijd bestaat ; successief is, wat niet in dezelfden tijd bestaat.
Maar de tijd kan zelf niet waargenomen worden, alleen toe-
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standen in den tijd. Coëxistentie, te gelijk zijn, is dus een
bepaalde toestand van hoedanigheden aan het blijvende, — de
gele kleur, de zwaarte van goud enz. Successie is een andere
toestand van hoedanigheden aan het blijvende, -- de hardheid
en weekheid van was vóór en na het smelten. Neem in gedachten het blijvende weg, en dit verschil verdwijnt, ook
de gele kleur en de zwaarte volgen op elkaar.
Daar nu ervaring alleen mogelijk is door de onderscheiding van coëxistentie en successie, en die onderscheiding alleen
mogelijk is aan iets blijvends, zoo is het aannemen van iets
blij vends gerechtvaardigd als conditio sine qua non voor 't bestaan der ervaring, d.w.z. wij moeten het synthetisch oordeel
a priori : „Er is iets blijvends in de natuur", geldig verklaren of elke ervaring voor onmogelijk houden. Dat blijvende
nu heet de substantie in te g enstelling van de accidentia.
Hierin komt duidelijk uit de eigenaardigheid van KANT's
methode tegenover de oudere metaphysica en het empirisme.
De eerste moest eigenlijk de stelling : „Aan 't veranderlijke
ligt iets onveranderlijks ten grondslag", door begripsanalyse
bewijzen. Zij slaagde niet, maar al ware zij geslaagd, dan
zouden wij nog maar weten : „Zoo moeten wij 't ons denken",
en dan is volgens KANT de vraag nog : „Is 't in de werkelijkheid zoo ?"
De empirist moet het axioma uit de gewaarwordingen afleiden, maar deze geven er het recht niet toe. Wij worden
alleen de accidentia, nooit de substantie gewaar, zooals reeds
LOCKE en vooral HUME duidelijk uiteenzetten. Toch vinden
wij van de oudste tijden af erkend, dat het waarlijk zijnde
iets onveranderlijks en blijvends is. Gigni de nihilo nihil, in
nilum nil posse reverti, is in de Oudheid reeds een algemeen
aangenomen spreuk.
KANT nu zegt : Ervaring is er zeker, en ervaring kan niet
bestaan zonder deze aprioristische synthese. Wij kunnen ons
bij de toepassing dezer categorie vergissen, zooals EMPEDOCLES zich vergist heeft, toen hij water, vuur, lucht, aarde,
als substanties aannam. Slechts voortgezet onderzoek leert ons
of wij onze categorieën behoorlijk toegepast hebben, maar dat
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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voortgezet onderzoek zelf is alleen mogelijk aan gewaarwordingen, die door de categorieën op bepaalde wijze opgevat zijn.
Op soortgelijke wijze betoogt KANT ook de wet der causaliteit als conditio sine qua non voor het tot stand komen
der ervaring van objectieve tijdsopvolging, en de wet der gemeenschap voor de ervaring van objectief gelijktijdig zijn.
Eindelijk volgen uit 4° (pag. 573) de „postulaten van het empirisch denken" (Postulate des empirischen Denkens überhaupt).
Deze geven alleen de conclusie's over mogelijkheid, werkelijkheid en noodwendigheid in Kantiaanschen zin. Mogelijk heette
oudtijds : wat geen tegenstrijdigheid bevat ; maar hierdoor blijkt
volgens KANT nog slechts de mogelijkheid als begrip, de
logische mogelijkheid ; een figuur door twee rechte lijnen begrensd, is logisch mogelijk, maar kan toch niet bestaan. De
Centaur is logisch mogelijk, maar wie weet of hij objectief
mogelijk is ? Mogelijk is bij KANT : wat met de vormen van
zinnelijkheid en verstand overeenstemt, en derhalve de genoemde figuur niet, omdat zij met onze ruimtelijke voorstelling in strijd is. Hieraan knoopt hij een ernstige waarschuwing
tegen begrippen, die logisch mogelijk zijn, zoolang men volstrekt niet weet, of zij al dan niet een voorwerp kunnen
hebben, en geeft als voorbeelden juist degene, die hij zelf
vroeger gebruikt heeft : substanties in de ruimte aanwezig
zonder die te vullen = geesten ; vermogen om met andere
menschen te verkeeren op niet-lichamelijke wijze enz.
Werkelijk is : wat door gewaarwordingen gegeven is of daarmede logisch samenhangt, derhalve is 't werkelijk bestaan
van een ding nooit door begripsanalyse of dialectiek te bewijzen.
Noodwendig eindelijk is datgene, welks samenhang met
het werkelijke volgens algemeene condities der ervaring bepaald is ; noodwendig is dus het bestaan van werkingen van
werkelijke oorzaken naar de wet der causaliteit. Ook hierbij
is tusschen logisch noodwendig en objectief noodwendig te
onderscheiden. Heb ik een lichaam gedefinieerd als het samengestelde, dan is de stelling : het lichaam is deelbaar, logisch
noodwendig ; maar deze noodwendigheid raakt alleen de orde
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in mijn gedachtenwereld ; de noodwendigheid in de werkelijke wereld is iets anders. Logische tegenstrijdigheden kunnen
niet bestaan, reëele wel, bijv. tegengestelde krachten.
Het resultaat is dus : Synthetische oordeelen a priori zijn in
de natuurwetenschap gerechtvaardigd, maar slechts weinige,
namelijk de genoemde, en zij zijn alleen toepasselijk op verschijnselen, reeds hierom, omdat de categorieën niet direct,
maar slechts door hun schemata kunnen toegepast worden.
Zij zijn voorts verbindingswijzen, die alle beteekenis verliezen
als er niets te verbinden valt, en datgene, wat te verbinden
is, leveren alleen de gewaarwordingen. Wat op grond hiervan
a priori over de natuur te zeggen is, geeft KANT in de
Metaj'hysische An fangsgriinde der Naturwissenscha f t.

g 89. TRANSCENDENTALE DIALEKTIK.
De rest van de Kritik wordt grootendeels ingenomen door
de zoogenaamde Transcendentale Dialektik 1), d. w. z. KANT'S
onderzoek naar de betrouwbaarheid der synthetische oordeelen a priori in de metaphysica. Het onderwerp van deze wetenschap is het absolute en zijn betrekking tot de natuur ;
haar methode dialectisch onderzoek van begrippen, intelligibilia, waardoor men voijrck, voois va zal leeren kennen.
Vandaar, dat KANT den overgang tot de Dialektik maakt
door een hoofdstuk over Phaenomena en Noumena. Hij komt
daarin, op grond van wat hij in de Aesthetik en Analytik
leert, tot deze slotsom : Noumena in positieven zin (voorwerpen van enkel verstandsbegrippen), die niet aanschouwd
worden in ruimte en tijd, zijn onmogelijk te kennen, omdat
de categorie, het verstandsbegrip, alleen zekere synthese geeft,
die geen zin heeft als er niets te verbinden valt. Om NouI ) Transcendentale Dialektik beteekent onderzoek van de vraag of en hoe
zekere kennis a priori op voorwerpen betrekking heeft (transcendental) en
door Dialektik wordt aangeduid, dat de hier onderzochte uitgangspunten der
redeneering bedriegelijk, dialectisch in den slechten zin van het woord, zijn.
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den vorm, maar ook de materie zijner denkbeelden moeten
scheppen, welke materie ons door gewaarwordingen gegeven is.
Denken wij ons een verstand, dat ook zijn gewaarwordingen uit zich zelf voortbracht, een aanschouwend d. w. z.
niet enkel denkend verstand, dan zou dat intelligibilia kennen ;
deze zouden dus de voorwerpen der kennis zijn van zulk
een verstand of van een intellectueele aanschouwing. KANT
neemt aan, dat zulk een verstand de dingen op zich zelf
kennen zou, wat onaannemelijk is, en bij KANT alleen te verklaren valt uit den invloed der philosophie van LEIBNITZ.
Noumena in negatieven zin zijn echter niet te ontkennen ;
zij zijn volgens KANT een werkelijk ding, dat niet het voorwerp van onze kennis is.
Over deze laatste bewering moet men zich eenigszins verwonderen. Men geeft KANT gaarne toe wat hij zegt : Wij
mogen onze aanschouwing — in ruimte en tijd — niet voor
de eenig mogelijke houden ; en een bovenmenschelijk verstand, dat in andere vormen aanschouwt, moet andere voorwerpen kennen dan wij. Derhalve zijn Noumena, datgene,
wat geen voorwerp onzer zinnelijke aanschouwing is, mogelijk.
Maar dat is alleen het geval, omdat men mogelijk neemt in
den ouden zin van : geen tegenstrijdigheid bevattende. In
den Kantiaanschen zin van het woord zijn die Noumena
niet mogelijk, want mogelijk is volgens de postulaten „wat
met de vormen van zinnelijkheid en verstand overeenstemt".
Desalniettemin spreekt KANT over die Noumena in negatieven zin, of dingen op zich zelf, als over mogelijke dingen,
en wordt daardoor ontrouw aan zijn eigen volstrekt phaenomenalisme.
De reden daarvan ligt in zijn denkbeelden op zedelijk en
godsdienstig gebied. Dat de natuur niet het eenig bestaande
is, en de mensch in verband staat met een wereld van
eeuwige dingen van veel hoogex waarde dan deze tijdelijke
wereld, is door KANT nooit betwijfeld. Deze religieuse overtuiging werd voorts gesteund door zijn ethische overtuiging,
het besef dat men zich onvoorwaardelijk verplicht acht zekere
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handelingen te laten, andere te doen, m.a.w., dat men zich
gebonden acht aan de zich ons opdringende geldigheid der
zedewet. Dit besef van onvoorwaardelijke verplichting laat
zich z. i. niet verklaren als het tijdelijke leven 's menschen
ware leven zou zijn.
Op dit punt, de kennis der Dinge an sich, hebben later
FICHTE, SCHELLING en HEGEL de leer van KANT consequenter ontwikkeld dan hij zelf. Het synthetisch element in
ons kenvermogen, dat reeds bij KANT aan alle menschen
gemeen heet, wordt bij HEGEL de wereldrede, die de gansche
wereld uit zich zelf voortbrengt. Wie zich van zijn individueele beperking weet te ontdoen, denkt de gedachten der
wereldrede, en beslist door het zuivere denken, hoe de inrichting der natuur en de loop der gebeurtenissen zijn moet.
Vandaar de poging om a priori te construeeren hoe de geschiedenis zijn moet, wat recht moet zijn onder verschillende
omstandigheden, hoe de inrichting van den staat behoort te
wezen enz.
Van deze bovenmenschelijke pogingen heeft KANT zich
steeds afkeerig betoond. Voor hem stond het vast, dat die
werkelijkheid van de hoogste waarde, die niet in ruimte en
tijd bestaat, geen voorwerp van onze wetenschap zijn kan.
Al acht hij zich dus gerechtigd te spreken van Dinge an
sich, hij erkent daarbij, dat hij er niets van zeggen kan
zonder met zich zelf in strijd te geraken. Want te zeggen,
dat die dingen bestaan, is ongeoorloofd, want bestaan is een
categorie, die dus alleen op gewaarwordingen in tijd en
ruimte mag toegepast worden ; te zeggen, dat zij niet bestaan,
is ongeoorloofd, want niet-bestaan is een categorie. Te zeggen,
dat er één is, is ongeoorloofd, want éénheid is een categorie ;
maar te zeggen, dat er vele zijn, is eveneens ongeoorloofd,
want ook veelheid is een categorie.
Hoe KANT dus denken zal over de geldigheid van synthetische oordeelen in de metaphysica, die geheel handelt
over het absolute, d.w.z. de Dinge an sich, is duidelijk ; in
die wetenschap zijn synthetische oordeelen a priori nooit
mogelijk. De Transcendentale Dialektik is voor 't grootste
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deel gevuld met een vernietigende critiek op de KANT bekende Leibnitz-Wolffiaansche metaphysica, die voor 't grootste
deel uit zulke oordeelen bestaat, maar tevens geeft KANT er
een verklaring, hoe zich een zoo uitgebreide wetenschap over
onkenbare dingen ontwikkelen kan. Die verklaring ligt daarin,
dat de mensch niet alleen een zinnelijk en een verstandig
wezen, maar ook een „redelijk" wezen is. Aan het bestaan
dezer functie, de rede (Vernunft), is de ontwikkeling eener
metaphysica toe te schrijven. Als redelijk wezen vormt de
mensch toch zekere eigenaardige begrippen, waarvan geen
correspondeerend voorwerp in de zinnelijke wereld (aanschouwing en ervaring) kan aangewezen worden. Een sprekend
voorbeeld van zoodanige Idee is het begrip van volstrekte
waarheid, in het Eerste Boek uitvoerig behandeld.
Aan zulke begrippen geeft KANT den Platonischen naam
van Ideeën, daarbij zeer afwijkend van PLATO ' S spraakgebruik. Idee is bij PLATO het voorwerp van een algemeen
begrip ; hij spreekt evenzeer van de Idee van den mensch
of zelfs van de tafel, als van de Idee van het goede. Bij
KANT daarentegen heeten Ideeën zekere soort van denkbeelden of begrippen, namelijk die, wier voorwerpen uit den
aard der zaak onwaarneembaar zijn en dus niet gekend
kunnen worden, en die toch bij onderzoek blij ken niet te
kunnen worden gemist. Het eerste kenmerk hebben zij met
hersenschimmen : den Pegasus, Don QUICHOTE gemeen, maar
door het tweede verschillen zij daarvan ten eenenmale. Het
eigenlijke veld dezer Ideeën is de ethiek en de aesthetiek,
waar zij den maatstaf van beoordeeling van wat goed en
schoon is leveren. Maar ook in de theoretische philosophie
spelen zij een rol, en daar is het denkbeeld van 't onvoorwaardelijk bestaande de moeder der Ideeën. Op dat gebied
wekken zij de illusie, dat men een object kent, dat aan de
Ideeën beantwoordt. Die illusie is verklaarbaar. Wij hebben
de eigenaardigheid den inhoud van elk denkbeeld aan een
voorwerp van dat denkbeeld toe te kennen. Zoo doen wij
ook met de Ideeën in de theoretische philosophie, en vandaar een onvermijdelijke illusie, van welke wij alleen kunnen
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betoog niet kunnen doen verdwijnen. Het gaat daarmede
als met de aanraking van hemel en aarde aan den horizont,
die wij toch blijven zien, al zijn wij overtuigd, dat er werkelijk ook aan den horizont niets dan gewone lucht de
aarde raakt.
Aan deze eigenaardigheid van den menschelijken geest
dankt de metaphysica haar bestaan. Zij berust op de stelling :
„Wenn eine Erkenntniss als bedingt angesehen wird, so
ist die Vernunft genothigt die Reihe der Bedingungen in
aufsteigender Linie als vollendet und ihrer Totalita nach
gegeben, anzusehen, und diese ganze Reihe muss unbedingt
wahr sein, wenn das Bedingte, welches als eine daraus entspringende Folgerung angesehen wird, als wahr geiten soil.
Die aus diesem obersten Princip entspringenden Grundsatze
werden in Ansehung aller Erscheinung transcendent sein,
es wird kein ad,quater empirischer Gebrauch jemals von
denselben gemacht werden kënnen."
De Ideeën in de theoretische philosophie zijn ten getale
van drie : de Idee der ziel, der wereld, der Godheid, correspondeerende met de drie onderwerpen, wier behandeling
in de Wolffiaansche philosophie op het meest algemeene gedeelte, de ontologie, volgt.
Alleen bij de tweede is het verband met de stelling over
het onvoorwaardelijke, waaraan al de Ideeën naar KANT'S
meening hun bestaan danken, onmiddellijk duidelijk. Het volstrekt geheel der op elkander volgende oorzaken en gevolgen
noemen wij de wereld. Dat geheel is door de ervaring
niet bekend en niet te kennen ; elk nieuw verschijnsel wijst
op een ander als op zijn oorzaak terug. Nu is het onberispelijk als regel te stellen : De menschelijke kennis is op geen
gebied compleet, als zij slechts voorwaardelijk bestaande
gronden bereikt heeft ; overal moet zij streven naar het onvoorwaardelijk bestaande. Maar daar ons het onvoorwaardelijke als begrip zoo goed bekend is, meenen wij allicht ook
een voorwerp te kennen, dat onvoorwaardelijk bestaat. Zoo
bijv. komen wij, uitgaande van het begrip wereld : volstrekt
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geheel van de veranderlijke en tijdelijke dingen, tot bepaalde
conclusies over het onderstelde voorwerp van dat begrip.
Maar nader onderzoek overtuigt ons, dat wij met valsche
redeneeringen te doen hadden. Bij de Idee der wereld doen
die valsche redeneeringen zich voor als leidende tot tegenstrijdige conclusies, die schijnbaar evenzeer gewettigd zijn,
want het blijkt, dat het tegengestelde van wat bewezen werd,
evenzeer als waar moet worden aangenomen. Zulk een samenstel van thesis en antithesis, die even bewijsbaar zijn, noemt
KANT een Antinomie en hij behandelt er daarvan vier.
Van de eerste Antinomie luidt de thesis aldus : De wereld
heeft een begin in den tijd en grenzen in de ruimte. De bewijsvoering is geheel die, die wij van ZENO kennen. Stel dat
de wereld geen begin in den tijd had, dan ware een oneindige tijd, d.w.z, een onmogelijke tijd verloopen, dus moet
er een tijdsbegin zijn. De antithesis leert juist het tegengestelde. Haar bewijs luidt : Stel dat de wereld een begin in
den tijd had, dan zou vóór haar wording een ledige tijd voorafgegaan zijn, waarin geen deel van 't andere onderscheiden
is, en dus geen grond kan zijn voor een begin op een bepaalden tijd.
De oplossing der Antinomie ligt daarin, dat men de wereld als ding op zich zelf niet in tijd en ruimte mag denken ;
van die wereld mag men dus evenmin thesis als antithesis
verdedigen, want beide onderstellen een wereld met ruimteen tijdsbetrekkingen.
Wat de werkelijke wereld, die wij door ervaring kennen,
betreft, daarbij geldt de antithesis. Nooit mogen wij in de
geologie een onderstelling afwijzen op grond, dat zij ons
dwingt een zeer lang verleden te denken, of in de astronomie een onderstelling, die ons dwingt de ruimte zeer groot
te denken. Maar die antithesis is alleen een regulatief beginsel, leiddraad bij ons onderzoek, en te meenen, dat zij de
inrichting der wereld aangeeft zooals die bestaan zou onafhankelijk van ons kenvermogen, berust op een verkeerd gebruik van 't begrip van 't oneindige.
Van de derde Antinomie beweert de thesis, dat er spon-
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tane, oorzaaklooze verandering mogelijk is ; de antithesis leert
het determinisme. Bewijs der thesis : Stel, dat er geen vrijheid
bestond, dan is er vóór elke gebeurtenis een oneindige reeks
van andere volgens de wet der causaliteit, d.w.z. een onmogelijke reeks.
Bewijs der antithesis : Stel dat er vrijheid bestaat, dat dus
een wezen A, geplaatst in relaties b c d, zonder wijziging
van zich zelf of van die relaties b c d een werking kan
beginnen. Dan komen wij in strijd met het principium identitatis, want A, dat een werking begint, is niet volmaakt
gelijk aan A, dat een oogenblik te voren geen werking begon. Dus moet de onderstelling, dat noch A, noch de relaties
b c d wijzigingen ondervinden vóór de te verklaren werking, opgegeven worden.
Bij de derde Antinomie is KANT ' S oplossing deze. De antithesis geldt in de wereld der ervaring, de thesis in de wereld der dingen op zich zelf. Als verschijnsel is de mensch
gedetermineerd ; een volmaakt verstand zou den loop der
gebeurtenissen in de ervaringswereld met zekerheid kunnen
voorspellen. Maar als Noumenon, bestanddeel eener intelligibele
wereld, is dezelfde mensch vrij. Van het verschijnsel der onvoorwaardelijke verplichting is geen verklaring te geven zonder die vrijheid aan te nemen. Alle handelingen van den
mensch zijn dus gedetermineerd door de werking der omstandigheden op zijn blijvend karakter. Maar dat hij dat
karakter heeft, is zijn eigen vrije daad. KANT komt hier
eigenlijk tot dezelfde slotsom als MALEBRANCHE : La liberté
est un mystère. Immers die vrije daad valt in een wijze
van bestaan, waartoe geen wetenschap, en geen verstandelijk
inzicht reikt.
Wij behoeven bij de andere Antinomien niet stil te staan.
Evenals de hier behandelde leiden zij uit de beperking van
onze kennis tot de verschijnselen alleen, af, dat wetenschap
over de wereld in haar geheel onmogelijk is. Daarmede verliest de Idee der wereld haar waarde niet ; zij blijft leiddraad voor ons wetenschappelijk onderzoek, maar wij zien
in, dat het ideaal, dat de wetenschap zich stellen moet, de
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volledige en toereikende verklaring der verschijnselen, een
onbereikbaar ideaal is.
Behalve de Idee der wereld onderzoekt KANT die der ziel
en der Godheid. De eerste is het denkbeeld van het met
zich zelf identisch subject, de andere die van het geheel
aller realiteit. Er is veel kunst noodi g, om te doen inzien,
hoe ook de eerste zal ontstaan ten gevolge van 't begrip
van 't onvoorwaardelijke. Het resultaat van 't onderzoek der
psychologia rationalis is, dat haar stellingen : De ziel is een
substantie, is volstrekt enkelvoudig en dus onvergankelijk,
is met zich zelf identisch, d.w.z. een persoon, — synthetische
oordeelen a priori zijn, maar synthetische oordeelen, berustende op een paralogisme, waarbij het denkbeeld van 't met
zich zelf identisch subject, dat niet anders kan zeggen dan :
„Ik ben Ik", verward wordt met ons persoonlijk bewustzijn.
Dit laatste nu is een reeks van gemoedstoestanden in den
tijd, derhalve afhankelijk en voorwaardelijk bestaande, en
gansch iets anders dan 't synthetisch element in ons kenvermogen, dat de onmisbare voorwaarde is voor 't bestaan van
alle voorwerpen, ook van onzen eigen lichamelijken en geestelijken persoon. Ons persoonlijk bewustzijn kan geen substantie
zijn, want de substantie doet zich aan ons voor door haar
schema, het blijvende in den tijd, zoo iets constateeren wij
wel buiten ons, aan lichamen, niet in ons. Wel kunnen wij
bij alle zielstoestanden zeggen : Ik ben mij daarvan bewust,
en in dit Ik constateeren wij geen verschil, noch deelen van
persoonlijke identiteit ; maar die Ik, die dezelfde blijft, is ons
dan ook volslagen onbekend ; de Ik, die wij wel kennen, die
een levensgeschiedenis heeft, verandert onophoudelijk. Wij
verwarren de synthetische werking van ons verstand, conditio
sine qua non voor de kennis van voorwerpen, en zelf dus
niet kenbaar, met ons empirisch bewustzijn. Ons zelven als
individu kennen wij min of meer ; dat synthetisch element
niet, want dan zouden wij 't in tijd en ruimte kennen ; en
alles wat in tijd en ruimte opgenomen wordt, bestaat slechts
als een product van zijn functie. Dat Ik is een Idee, een
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noodzakelijk denkbeeld, welks voorwerp niet kenbaar is.
Evenzoo wordt aangetoond, dat het begrip der Godheid :
allerreëelst of allervolmaaktst wezen, een Idee is, maar dat
wij in logische fouten vervallen, zoodra wij het voorwerp van
dat begrip willen bepalen. De critiek der bewijzen werd reeds
vroeger besproken.
De synthetische oordeelen a priori in de metaphysica zijn
dus bedriegelijk, in zooverre zij den natuurlijken mensch de
meening opdringen, dat hij de voorwerpen kent der denkbeelden, waarvan in die oordeelen sprake is. Als Ideeën
echter zijn ziel, wereld, God, onvermijdelijk ; men komt eerst
tot tegenstrijdigheden, als men betoogt :
De ziel bestaat of bestaat niet.
De wereld, als geheel, is zus of zoo.
God bestaat of God bestaat niet.
De bewijzen tegen Gods bestaan zijn even onhoudbaar
als de bewijzen daarvoor. Want het volstrekt noodzakelijk
bestaand wezen behoort niet tot het veld van onze kennis.
Wij mogen beweren, dat onze wetenschap zich daartoe niet
uitstrekt, maar daaruit niet afleiden, dat het niet bestaat.
Doen wij dit, dan bezondigen wij ons aan de zonderlinge
bewering, dat al het bestaande toegankelijk zou zijn voor
onze menschelijke kennis.

HOOFDSTUK IV.

Toepassing van de uitkomsten der Kritik der
reinen Vernunit op de practische philosophic.

90. DE EETEEK E NIS VAN DE KANTIAANSCIIE IDEE
VOOR DE PRACTISCHE PHILOSOPHIE.

Nauw samenhangend met wat in de laatste paragraaf behandeld werd, zijn KANT's denkbeelden op ethisch, aesthetisch
en religieus gebied, die hij ontwikkeld heeft in de volgende
werken : Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785),
Kritik der praktischen Vernun ft (1788), Metaphysische Anfangsgriinde der Rechtslehre (1797) en Metapliysische Anf angsgriinde der Tugendlehre (i 797), Kritik der Urtei lskra f t
(179o), (over aesthetiek) Die Religion innerhalb der Grenzen
der blossen Vernunf t (1793).
De indeeling der wetenschappen in theoretische, practische
en poëtische is reeds van ARISTOTELES afkomstig. De wetenschappen van de eerste groep verschillen van de overige,
doordien zij er naar streven eenvoudig te constateeren wat
bestaat, terwijl de andere vragen : wat behoort te bestaan. De
logica vraagt niet hoe geredeneerd wordt, maar hoe geredeneerd moet worden; de aesthetiek niet, hoe men schildert of
hoe men componeert, maar hoe men dat behoort te doen.
Het verschil tusschen poëtische en practische wetenschappen
is minder gemakkelijk aan te geven ; bij de practische wetenschap richt zich de waardeering meer op de handelwijze van
den agens ; bij de poëtische meer op de qualiteiten van het
voortgebrachte. Bij de beoordeeling van daden geldt het woord
van TOLLENS : „hier telt men d'uitslag niet, maar let op
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't doel alleen"; terwijl daarentegen de schilder, die een prulwerk exposeert, niet verontschuldigd wordt door zijn juiste
inzichten of goede bedoelingen.
Grooter dan het verschil is echter de overeenkomst. In
logica, .in ethiek, in aesthetiek wordt de maatstaf der beoordeeling gegeven door zekere Ideeën in Kantiaanschen
zin, denkbeelden, wier object niet in de ervaring gegeven is,
en die toch bij de toepassing onmisbaar blijken. Deze Ideeën
onderscheiden zich van de zooeven behandelde theoretische
daardoor, dat bij de laatste de schijn, als zouden zij kenbare voorwerpen voorstellen, onvermijdelijk is. De Ideeën
op practisch en poëtisch gebied, waarbij het niet om de kennis
(het ,,9• coOFiv, beschouwen) van voorwerpen, maar om de waardeering van voorwerpen en verschijnselen als leiddraad bij
onze daden te doen is, hebben dien schijn niet. Er is bijv.
in den mensch een Idee van plicht, van onvoorwaardelijk
gehouden zijn tot het verrichten van zekere daden, maar
niemand, behalve de Platonisten, gelooft aan 't bestaan van
een „plicht-zelve".
Zoo is er een Idee van het recht, d. w. z. van 't onvoorwaardelijk gehouden zijn van anderen tot zekere daden.
Een Idee van het schoone, d. w. z. van iets, dat afgezien
van persoonlijke consideraties een aangenamen indruk maakt.
Een Idee van het ware, d. w. z. van wat onvoorwaardelijk
erkend moet worden.
Dat deze Ideeën optreden met het karakter van onvoorwaardelijk te bevelen, wordt in de toepassing door niemand
betwijfeld, schoon 't in abstracto dikwijls ontkend is. Men
zegt bijv. : Er is niets dan een positief recht, maar het ideale
recht of de rechtsidee, waaraan men de waarde van de bepalingen van 't positieve zegt te toetsen, is niets dan een
herschenschim, een denkbeeld in 't brein van welmeenende,
maar onnadenkende personen, die over 't hoofd zien, dat hun
zoogenaamd ideaal zuiver subjectief is, niet aan een voorwerp
beantwoordt. Waar het Nederlandsche staatsrecht en strafrecht te vinden is, weten wij, maar waar is het ideale staatsrecht en strafrecht ?

_. 5 9 0 Dat nu iemand, die zich op dat standpunt plaatst, toch
eigenlijk het algemeen verbindend karakter van de rechtsidee erkent, blijkt uit een eenvoudige proef. „Gij erkent", zegt
men, „alleen het positieve recht. Welnu, gij maakt een zeereis,
wordt met twaalf medepassagiers op een onbewoond eiland
geworpen, zijt tevreden met den toestand, denkt er niet aan
tot het staatsverband terug te keeren. Nu acht gij u dus bevoegd uw lotgenooten te bestelen en te vermoorden ?" In zoodanig geval zou de bestrijder van de waarde der rechtsidee
zich beklagen over onbillijke critiek, en zeggen : „Al erken ik
alleen het bindend karakter van 't positief recht, daar volgt
nog niet uit, dat alleen vrees voor de strafwet mij belet u
te vermoorden ; er is ook nog welwillendheid en gevoel van
eigenwaarde in de wereld." Derhalve meent hij recht te hebben op een billijke critiek, op een nauwkeurige opvatting
van zijn bedoeling. Maar het positieve recht geeft hem geen
bevoegdheid zijn opponens wegens onbillijke critiek te veroordeelen. Derhalve erkent hij het ideale recht als iets anders
dan het positieve.
Nu kan men zeggen : Toegegeven, dat in de toepassing
ieder er toe komt van rechten te spreken, die niet uit wettelijke bepalingen voortvloeien ; toegegeven, dat men onvoorwaardelijk eerlijkheid eischt, onvoorwaardelijk nijd en leedvermaak veroordeelt, volgt daar nu uit, dat men dit terecht
doet ? Is dat geen bewijs van de menschelijke zwakheid, die
den aard der dingen niet goed overziet, en daarom niet begrijpt, dat alle menschelijke handelingen natuurproducten zijn
evenals rietsuiker en ossengal, waarvan men wel zegt, dat
de een zoet en de andere bitter is, maar niet dat de eerste
goed, de tweede verkeerd is ?
Bij deze vraag is het de Idee der waarheid, wier onmisbaarheid het meest in 't oog springt. Wat wil iemand zeggen, die een ander van dwaling tracht te overtuigen ? Niet,
dat hij zelf een ander gevoelen heeft, maar dat hij het behoorlijk gevoelen heeft. Is hij determinist, dan zal hij toegeven, dat het andere gevoelen voor dengene, die 't heeft,
in zijn omstandigheden volmaakt onvermijdelijk is. Maar toch
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houdt hij 't voor verkeerd, en wil de omstandigheden, waarin
de ander verkeert, wijzigen. Wie discussie voert, erkent : Alle
gevoelens over een quaestie mogen natuurproducten zijn, maar
daarom hebben zij nog niet dezelfde waarde. Hij stelt tegenover het bestaande gevoelen niet een ander als zijn persoonlijke opinie ; dat zou men voor kennisgeving kunnen aannemen. Maar hij beroept zich op datgene, wat alle menschen
gemeen hebben, en zegt: Als redelijk wezen moet gij u voor
die beschouwingen buigen. Hij erkent dus het algemeen verbindend karakter der normale wetten van het menschelijk
denken, dc bruikbaarheid van de Idee der waarheid.
Maar hiermede is tevens het onvoorwaardelijk karakter
van den plicht erkend. De eisch om logisch te denken kan
alleen toegegeven worden door iemand, die erkent, dat het
niet van ons persoonlijk goedvinden afhangt, hoe wij leven
zullen, maar dat wij gehouden zijn zekere gedragslijn te volgen. Deed hij het niet, hij zou zich uit elk dispuut kunnen
redden door te verklaren : Het lust mij heden niet normaal
te denken, vandaag zie ik geen bezwaar in 't aannemen van
tegenstrijdigheden.
Al deze zaken zijn niet opzettelijk door KANT behandeld,
maar zulke beschouwingen zijn in onzen tijd noodig om zijn
erkenning van de waarde der Ideeën voor de practische
en poëtische wetenschappen te rechtvaardigen. Deze wetenschappen, die beproeven moeten aan te geven wat behoort
te geschieden, al geschiedt het ook zelden of nooit, zijn :
de wetenschap van 't normale denken,
de logica,
willen en handelen.
„
„
„
de ethiek,
voelen.
„
„
de aesthetiek, „
In KANT ' s tijd werd hun waarde niet betwijfeld, maar
thans hebben zij den geest des tijds tegen zich. De wonderlijk snelle vooruitgang der natuurwetenschap heeft de neiging
te weeg gebracht om op elk gebied „zuiver natuurwetenschappelijk te denken". Nu vraagt de natuurwetenschap nooit :
Wat behoort te zijn ? maar : Wat is ? Zij beschrijft de voorwerpen, en verklaart de veranderingen als bijzondere gevallen
van algemeene regels. Anders doet zij niet.
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Wat wordt nu een ethiek naar natuurwetenschappelijke
methode ? Eenvoudig een beschrijving van de wijze, waarop
de menschen ten opzichte van elkander handelen, en van wat
zij als goed en kwaad tegenover elkaar stellen. Zij zegt :
de Atheners van den tijd van PERIKLES dachten zóá, de
oude Romeinen zóó, de Engelschen onder KAREL II záó,
enz. Maar welke denkwijze de beste is, kan zij niet beslissen ; daarvoor ontbreekt haar de maatstaf.
Nu is zulk een natuurlijke historie der zeden zeker niet
van waarde ontbloot ; maar toch verlangt men iets meer.
Men verneemt, dat de Ouden den zelfmoord onder zekere
omstandigheden goedkeurden, de Christenen hem veroordeelen ;
dat de Ouden het plichtmatig achtten hun particuliere vijanden zooveel mogelijk kwaad te doen, dat de Christenen daarentegen wenschen, dat men niemand kwaad zal doen. Dat
is zeker zeer interessant, maar men wil ook weten : wat is
het beste, en wat behoor ik derhalve te doen ?
KANT ' S onderzoek naar den aard der menschelijke kennis
maakt nu deze vragen tot redelijke vragen, waarop een verstandig mensch antwoord zoeken kan, terwijl de oude metaphysica en het empirisme beide ons tot het resultaat brengen,
dat de geheele vraag onverstandig is, en wij eenvoudig behooren te doen wat ons belieft, tenzij wij begrepen hebben,
dat ook dit „behooren" volmaakt willekeurig en toevallig is.
De oudere opvatting geeft als definitie van waarheid de
overeenstemming van onze denkbeelden met dingen op zich
zelf, en bij die opvatting kan er van waarheid op ethisch
en aestethisch gebied geen sprake zijn. Als ik een natuurkundig . oordeel vel, dan ken ik volgens die opvatting aan
het subject een praedicaat toe, welks aequivalent in het ding
zelf aanwezig gedacht wordt. Bijv. als ik zeg : IJzer wordt
door den magneet aangetrokken, dan bedoel ik, dat de verbinding tusschen mijn voorstelling van ijzer en van aangetrokken worden door den magneet overeenstemt met de
dingen, zooals zij onafhankelijk van alle denken bestaan.
Maar zeg ik : Die roos is schoon, die daad is goed, dan is
het praedicaat een zekere gevoelstoestand in mij ; ik moest
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goed", want er is hierbij geen sprake van een afspiegeling
der dingen in mij, maar alleen van zekere reactie, die de
complete afspiegeling der dingen op mijn waardeerend
gevoel maakt. Bij deze opvatting van waarheid is waarheid
dus alleen op theoretisch gebied mogelijk ; in de ethiek en
de aesthetiek kan er geen sprake zijn van gelijkheid tusschen
onze voorstellingsverbindingen en de dingen buiten ons, daar
het praedicaat uitsluitend in ons ligt. Daarom moeten de
trouwe aanhangers der spiegeiingstheorie ontkennen, dat er
aesthetische en ethische waarheid is.
Bij Kant daarentegen is waarheid overeenstemming van
de voorstellingen, niet met dingen op zich zelf, maar met
voorwerpen, d.w.z. den inhoud van voorstellingen, opgebouwd
op normale wijze. Het criterium der waarheid wordt dus
niet gezocht in overeenstemming van het denkbeeld met iets
buiten den mensch en eigenlijk geheel buiten zijn bereik,
maar in de normaliteit van het waarnemen en denken. Nu
kan het twijfelachtig schijnen, of zich de wetten van normaal
waarnemen en denken wel laten bepalen. ARISTOTELES heeft
het bewijs geleverd, dat dit niet onmogelijk is. Zijn normale
wetten van de redeneering zijn nu reeds 2000 jaren proefhoudend gebleken. Er wordt veel meer abnormaal dan normaal
geredeneerd ; maar dat neemt niet weg, dat de normale wetten haar onvoorwaardelijk bindende kracht toonen. Diezelfde
maatstaf ter beoordeeling laat zich ook op ander gebied zoeken. Waarheid op ethisch gebied is normaal willen en handelen ; op aesthetisch gebied normaal gevoelen. Van een overeenstemming van het zedelijk oordeel, dat aanspraak maakt
op waarheid, met een model daar buiten behoeft geen sprake
te zijn. En evenmin behoeft het aesthetisch oordeel, dat de
gedichten van HOMERUS schoon zijn, zijn waarheid te bewijzen
door aan te toonen, dat het de trouwe copie is van zekere
hoedanigheid, die die verzen hebben. Normaal denkende
mannen, in de eerste plaats ARISTOTELES zelf, gaven dezen
de gegevens, waaruit hij zijn logica samenstelde ; normaal
willende en gevoelende menschen verschaffen de gegevens tot
SPRUYT. GESCHIEDENIS DER WIJSBEGEERTE.
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een ethiek en aesthetiek, wier waarde blijkt, doordien zij evenals de logica instemming afdwingen.

91. KANT ' S ETHIEK.

Hiermede is natuurlijk de vraag niet beantwoord : Hoe
onderscheiden wij op ethisch en aesthetisch gebied het normale van 't abnormale ? Die vragen worden door KANT beantwoord op hoogst eigenaardige wijze.
De bestaande stelsels van moraal zijn alle eudaemonistisch,
nemen aan, dat een verstandig mensch zijn geluk moet
zoeken, 't zij dit nu in dit 't zij het in een volgend leven
gezocht moet worden.
KANT houdt dit richten van den wil naar doeleinden, door
iets anders dan 's rnenschen rede gesteld, voor strijdig met
de waarde der menschelijke natuur. Evenals de rede als
theoretische rede (reine Vernunft) wetten geeft, waaraan de
phaenomenale wereld onderworpen is (de wet der causaliteit
bijv.), zoo geeft de rede als practisch vermogen (praktische
Vernunft) zich zelve haar wetten.
Daaruit volgt voor KANT, dat als het normale willen alleen
datgene kan beschouwd worden, dat geheel en al onbekommerd is om de gevolgen ; alle streven naar aangename gewaarwordingen, alle vlieden van smartelijke is dus niet moreel,
schoon ook niet immoreel. Even weinig moreel is het te
arbeiden voor het genot van anderen of ter wegneming
hunner smart. Dit standpunt leidt hem tot eenigszins paradoxe
opvattingen, bijv. tot een minder gunstig oordeel over de
daden, die uit instinctmatige, onoverlegde welwillendheid en
medelijden geschieden. Naar zijn gevoelen staat de mensch,
die van nature hardvochtig is, maar tegen zijn neiging in
toch weldoet, omdat hij dat beter vindt, ver boven den
menschenvriend, die helpt, omdat hij doet wat hij niet laten
kan. Die eigenaardigheid vara KANT's moraal wordt bespot
in een epigram van SCHILLER :
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Gewissensskrupel.
Gerne dien' ich den Freunden, doch thu' ich es leider mit Neigung,
Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin.

Entscheidung.
Da ist kein anderer Rat, du musst suchen, sie zu verachten,
Und mit Abscheu alsdann thun, wie die Pflicht dir gebeut.
Dat deze critiek echter niet geheel billijk is, blijkt bij de
nadere beschouwing van KANT ' s gedachtengang. Hij overweegt, dat voorschriften, die zekere handelingen bevelen
(imperatieven), in den regel hypothetisch, voorwaardelijk zijn,
bijv. : Als gij een goed soldaat worden wilt, moet gij uw vrees
overwinnen. Alle voorschriften der eudaemonistische moraal
zijn zulke hypothetische imperatieven : Als gij gelukkig worden wilt, 't zij in dit 't zij in een ander leven, moet gij zus
of zóó handelen. Zij zijn daarom gezamenlijk onzeker en niet
tegen critiek bestand ; want het hangt van iemands persoonlijke eigenaardigheden af, waarin hij zijn geluk zal zoeken.
Zedelijke voortreffelijkheid is dus voor den een synoniem
met weten, met theoretischen arbeid, bijv. voor SOCRATES
en ARISTOTELES ; maar voor ALCIBIADES zal de zedelijke
voortreffelijkheid, als zij middel tot geluk zal wezen, iets
gansch anders moeten zijn.
Zal er een ethiek zijn, wier voorschriften onvoorwaardelijk
binden, dan kan zij niet eudaemonistisch wezen. Haar voorschriften moeten onbepaald gelden ; het goede, waartoe wij
verplicht zijn, kan niet relatief goed zijn, d.w.z. goed voor
het bereiken van een of ander doel, in casu geluk, zooals
wij spreken van goed voor de gezondheid, het is volstrekt
goed. Aan die conditie voldoet alleen de goede wil.
„Heb een goeden wil", is niet een hypothetische, maar een
categorische imperatief. Wat is nu een goede wil ? De wil,
die de als goed beschouwde daad niet doet uit hoop of vrees
voor de gevolgen, (dat ware legaliteit in stede van moraliteit),
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Kan nu de waarlijk goede wil zijn motieven niet ontleenen
aan het te bereiken geluk, noch van den dader, noch van
anderen, ook niet aan natuurlijke neigingen, dan moet het
motief alleen gelegen zijn in den wensch om zich te onderwerpen aan wat onbepaald, d.w.z, onder alle omstandigheden
en voor ieder gelden moet, al geschiedt het wellicht ook
nooit. De zedewet, die zich in ons als Idee van den plicht,
d. i. datgene, waaraan wij onvoorwaardelijk gebonden zijn,
openbaart, heeft derhalve tot inhoud : Handel alleen naar zulk
een beginsel, waarvan gij tevens wenschen kunt, dat het een
algemeene wet worde.
Dit voorschrift is een machtig middel om te verhinderen,
dat men bij zijn daden te veel aan zich zelf denkt. Een
daad, die zeer voordeelig is voor den bedrijver, maar hoogst
schadelijk voor een ander, zal dikwijls nagelaten worden,
als de dader zich den toestand van den lijder levendig verbeeldt, ten gevolge van de sympathie van mensch tot mensch.
Maar het eudaemonisme blijft daarbij ongeschokt. Men laat
die daad, omdat zij meer leed dan genot brengen zou. Ook
is 't beginsel lang niet altijd van een zedelijke strekking.
Zoo bij een zwakke moeder, die een hoogst wenschelijke
straf kwijtscheldt, of een vorst, die uit beleefdheid zijn gunstelingen niets weigeren kan.
KANT ' S regel eischt, dat men zich in den toestand van den
lijder verplaatse, maar dat men tevens verder zie. Wat onbepaalde waarde heeft, meent hij, is het algemeene in onze
zedelijke natuur. Wilt gij dus weten, of het beginsel, dat gij
volgt, waardeering verdient, overweeg dan of een vereeniging
van zedelijke wezens zou kunnen bestaan, die volgens dat
beginsel handelen.
Daar echter deze eerste formuleering van zijn zedelijkheidsbeginsel zeer abstract is, tracht KANT tot een andere formuleering te komen met behulp van het begrip der persoonlijkheid. De wezens, die wij personen noemen, onderscheiden zich van zaken, doordien zij zelfbewustzijn hebben,

-- 597 —

ten gevolge daarvan een oordeel kunnen vellen over hun
eigen toestand, en doordien hun wil een zekere macht heeft,
over hun hartstochten. Persoonlijkheid wordt daarom alleen
aan menschen, en wel aan volwassen menschen toegekend.
Het dier en het kind hebben begeerten, d.w.z. : zekere voorwerpen, die zij zien of zich verbeelden, trekken hen aan,
zoodat hun spieren al vast de bewegingen beginnen, noodig,
om die voorwerpen te bemachtigen ; alleen de volwassen
mensch heeft een wil, d.w.z. : door opvoeding en nadenken
heeft hij geleerd die beginnende spierbewegingen te verhinderen, te denken over de verwijderde gevolgen zijner daden,
en niet te handelen dan na rijp beraad en met volledig bewustzijn van wat hij doet. Iemand heeft des te krachtiger
persoonlijkheid naarmate hij consequenter en vasthoudender
de verwijderde doeleinden najaagt, die hij na rijp beraad als
wenschelijk heeft leeren beschouwen. In die vorming der
persoonlijkheid ziet KANT het speciaal menschelijke ; de persoonlijkheid is het, die hij de practische rede noemt, d.w.z.
de rede, die niet zuiver theoretisch beschouwt, wat bestaat,
maar tracht voort te brengen, wat volgens haar bestaan moet.
En daar zij nu naar zijn schatting onvergelijkelijk hooger
staat dan eenige andere eigenschap van den mensch, zoo is
het richtsnoer, dat wij bij de toepassing van den categorischen
imperatief volgen, eigenlijk gelegen in de erkenning van
de rol der persoonlijkheid, de vermeerdering der redelijke
werkzaamheid in de wereld.
Van daar de tweede vorm van KANT ' S categorischen imperatief : „Handel zoo, dat gij de menschheid, zoowel in uw
eigen persoon als in de persoon van een ander, altijd ook
als doel, nooit alleen als middel beschouwt". M.a.w., gij moet
als fabrikant nooit uw werklieden eenvoudig als werkkrachten
behandelen ; gij moet als huisheer uw dienstboden nooit alleen
voor persoonlijke diensten gebruiken. Zij zijn naar aanleg
redelijke wezens, en gij moet zorgen, dat uw behandelingswijze hun te hulp komt als zij er naar streven willen om
een eigen persoonlijkheid te krijgen.
Hieraan knoopt zich KANT's voornaamste denkbeeld op
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staatkundig gebied. De ideale maatschappij is een vereeniging van redelijke wezens, die zich alle gedragen naar den
categorischen imperatief. Het maatschappelijk verdrag, door
HOBBES aan 't begin van de statenvorming geplaatst, is het
verwijderd en onbereikbaar ideaal. Streef er naar, dat ieder
lid der maatschappij als een persoon behandeld worde, d.w.z.
als iemand, die zich vrijwillig onderwerpt aan een wetgeving,
wier redelijkheid hij zelf heeft ingezien. De historische grondslag der statenvorming ligt aanvankelijk alleen in het egoïsme,
waardoor volstrekt geen rechts-, maar alleen machtsverhoudingen ontstaan ; maar in den loop der eeuwen zijn die machtsverhoudingen ten deele gewijzigd in den zin van de ideale
staatsregeling. Het beginsel van het recht is : de vrijheid van
elk te beperken door zoodanige voorwaarden, waaronder zij
met de vrijheid van ieder ander volgens een algemeenen
regel bestaan kan. Zoo groot mogelijke vrijheid voor het
individu is natuurlijk het ideaal, want een echte persoonlijkheid heeft alleen hij, die zich zelf de wet geeft, die zich vrijwillig onderwerpt aan de zedewet, die hij heeft leeren achten.
De vrijheid waarvan hier sprake is, is natuurlijk de politieke vrijheid, de afwezigheid van belemmeringen van staatswege om te doen wat men wenschelijk vindt. KANT meent
echter, dat uit de volstrekte verplichting tot het opvolgen
van den categorischen imperatief ook de zoogenaamde wilsvrijheid volgt. De natuurwet is een regel, die altijd gevolgd
wordt, een moeten ; de redewet een behooren, men kan haar
volgen of niet; -- dit onderstelt keuze tusschen twee mogelijkheden, en derhalve vrijheid van onder dezelfde omstandigheden zoo of anders te willen. Daarmede komt hij echter in
strijd met zijn vroegere uitkomsten ; volgens de Kritik der
reinen Vernunft t toch kan die vrijheid alleen in de noumenale, niet in de voor ons denken toegankelijke wereld gevonden worden 1).
`) Deze passage (evenals dit geheele hoofdstuk) is ontleend aan aanteekeningen uit de jaren '83 —'84 en '86—'87. liet komt mij hoogst onwaarschijnlijk
voor, dat SPRUYT haar in de laatste jaren van zijn leven onveranderd zou
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Maar ik behoef over de begripsverwarring, die er in dit
bewijs voor den vrijen wil ligt, niet uit te weiden, want al
laten zich ook niet alle stellingen van KANT volhouden, ja
zelfs al zou hij in zijn beschouwingen over de bijzonderheden der ethiek en aesthetiek ten eenenmale ongelijk hebben,
dit neemt zijn beteekenis voor die wetenschappen niet weg.
Zijn criticisme wijst den rechtsgrond der beoordeelingen in
die wetenschappen aan, terwijl èn het empirisme, èn de
oude metaphysica voor 's menschen oordeel over het goede
en schoone staan als voor een onverklaarbaar raadsel, en geneigd moeten zijn dat oordeel als zuiver conventioneel op
te vatten.

De philosophen na KANT hebben de hoofdzaken van den
strijd niet veranderd. Nog steeds staan in onzen tijd drie
philosophische richtingen over elkaar :
De oude metaphysica, die door begripsanalyse en dialectiek bewijsbare kennis van de wereld, en zelfs een complete
wereldbeschouwing denkt te verkrijgen. Haar invloed is nog
altijd machtig. De Katholieke kerk beschermt haar ; alle
Protestantsche richtingen, die aan een theologia naturalis
gelooven, doen het ook, maar schamen zich gewoonlijk voor
den naam.
Het empirisme, dat ook wel positivisme of naturalisme
genoemd wordt. Even begrijpelijk als de oude metaphysica
duister is, laat het de menschen geheel radeloos staan bij
de vragen, die ten slotte de belangrijkste zijn : Hoe behoort
de mensch te leven ? Hoe moet men kinderen opvoeden ?
Hoe moet men den staat inrichten ?
De critische philosophie, die, volmondig erkennende de
waarde der natuurwetenschap, en verwerpende de oude metahebben laten afdrukken (men vergelijke bijv. paragrafen 19, 20 en 8o van dit
boek), Maar aanteekeningen van later datum over KANT's ethiek ontbraken,
en daar ik meende, dat een bespreking van die ethiek in dit boek niet geheel
mocht achterwege blijven, heb ik aan de bewerking die oude aanteekeningen
ten grondslag moeten leggen. (Verg. de noot op pag. SI I). PH. K.
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physica, opkomt voor 't recht der waardeerende wetenschappen : de leer van 't kenvermogen, de ethiek en de aesthetiek,
die samen de wijsbegeerte uitmaken. De philosophie is volgens haar uitsluitend een wetenschap van den normalen geestelijken mensch.
Tot dusverre is zij nog slechts erkend door een kleine
minderheid. Naar het oordeel der meeste natuuronderzoekers
stelt zij veel te enge grenzen aan de natuurwetenschap, en bij
vele theologen is zij niet gezien, omdat zij geen enkel theologisch
leerstuk voor bewijsbaar houdt. Waarschijnlijk zal haar tijd
eerst komen, als nog wat duidelijker gebleken is, hoe onhoudbaar de beide andere standpunten zijn, en dat de moeilijke weg van KANT de eenige is, die overblijft om èn de
wetenschap te vrijwaren voor de aanmatigingen der metaphysica, èn het goed recht van een wereldbeschouwing, die
de verbindende kracht van idealen erkent, voor de critiek
van het empirisme.
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