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VOORBERICHT.

„Poezie schuilt overal" heeft een dichter gezegd. Van
de filosofie kan
zelfde getuigd worden.
Bij het doordenken van allerlei problemen stuit men ten
slotte op filosofische kwesties. Dit besef is bij de snelle
wisseling der inzichten op allerlei terreinen, een van de oorzaken voor de groeiende belangstelling in de wijsbegeerte,
welke tegenwoordig in alle kringen wordt waargenomen.
Aan dit verschijnsel heeft dit boekje zijn ontstaan to
danken. De artikelen door ondergetekende over de geschiedenis der wijsbegeerte in „De School met den Bijbet gepubliceerd, worden hier, min of meer gewijzigd en aangevuld, in
boekvorm aan belangstellenden in filosofische vraagstukken
aangeboden.
Bij de bespreking van de problemen, die in den loop der
historie zijn opgekomen, is aan het grote conflict tussen
geloven en weten, tussen het ChrLstelijk en het Humanistisch
denken, veel aandacht geschonken.
Onderwifters, die bij hun historische en paedagogische
studie er behoefte aan gevoelen den samenhang der ideeen to
doorzien, Jeugdleiders en belangstellende leden van allerlei
organisaties, die den oorsprong van politieke en morele
stromingen doorgronden willen, hebben behoefte aan enige
wijsgerige scholing.
Voor die alien zijn eenvoud en duidelijkheid de eerste
eisen, die aan filosofische voorlichting gesteld moeten worden, then, waarmee streven naar volledigheid niet zou
overeenstemmen.
De ernstige poging om aan die eisen to voldoen, is naar
we hopen een afdoende reden tot het uitgeven van dit
boekje naast reeds bestaande inleidingen tot en overzichten
van de filosofie, welke meer voorafgaande studie veronderstellen. Vaktermen worden dan
ook zo weinig mogelijk
gebruikt en, indien ze onvermijdelijk zijn, verklaard.
Gorkum, Najaar 1938.

S. VISSER.

INLEIDING.
Het woord filosofie heeft een gelukkige vertaling gevonden in
het Nederlandse woord wijsbegeerte. Dit betekent immers: begeerte
naar wijsheid en dekt daarmee volkomen de oorspronkelijke betekenis van 't Griekse woord philosophia.
Hoewel voor Socrates 't woord filosoof reeds in Griekenland
in gebruik was, schijnt hij de eerste geweest te zijn, die 't gebruikt
heeft in den zin van: zoeker naar wijsheid. In zijn dagen traden
er mannen op, die evenals de latere „Aufklarers", meenden de
wijsheid in pacht te hebben. Ze noemden zich Sofisten, d.w.z.
wijzen.
Socrates, die zover gekomen was, „dat hij wist, dat hij niets
wist" en toch door 't orakel van Delphi de wijste man van Griekenland werd genoemd, noemde zich, in tegenstelling met deze
arrogante waanwijzen, bescheidenheidshalve filosoof, want hij
beminde de wijsheid en zocht haar te verwerven.
Wat is filosofie? Velen zouden er geen juiste omschrijving van
kunnen geven. Men heeft zo'n algemene notie, dat ze jets met het
denken te maken heeft, dat ze zich bezig houdt met vraagstukken
over dingen, die buiten het dagelijkse leven vallen, maar welke
problemen zij behandelt, is voor velen een geheim. Bovendien heeft
de filosofie den naam, dat ze moeilijk te beoefenen is.
Dit alles behoeft ons niet te verwonderen.
De filosofie en de filosofen dragen zelf daarvan de schuld.
Immers, in den loop der historie heeft de filosofie zo vaak haar
inhoud veranderd, „dat" naar het woord van Windelband, „er
niets is, wat niet reeds ergens eens door de filosofie werd
geannexeerd, en evenzo dat er niets is, wat niet ergens eens door
haar werd uitgesloten" 1 ).
Dat men over de stof, die de filosofie behandelt, in het onzekere
verkeert, is dus alleszins verklaarbaar.
Wat de moeilijkheid betreft is er een andere reden. Filosofen
zijn te vergelijken met bergbeklimmers, die een hogen bergtop op1)

Windelband, Praludien I S. 9. Tubingen 1924.
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zoeken, vanwaar uit ze een ruim uitzicht over de wereld hebben,
om te constateren hoe die wereld er uitziet. Sommigen hebben
regionen bereikt, die nog nooit door een menselijken voet betreden
werden. Nu gaan ze beschrijven wat zij zien en moeten daarbij
hun eigen visie op de wereld beschrijven, waarvoor echter dikwijls
geen geijkte termen bestaan, en als zij deze termen toch gebruiken
hebben ze vaak een gewijzigde betekenis, waardoor het begrijpen
bemoeilijkt wordt.
De terminologie is een belangrijke zaak bij de beoefening van
de filosofie.
Willen we om vast te stellen, wat onder filosofie verstaan wordt,
gebruik maken van een definitie, dan komen we daarmee ook al
niet verder. Definities zijn er evenveel als er filosofen zijn geweest,
want bijna alien hebben hun eigen omschrijving gegeven, die
echter weer een uitvloeisel is van hun eigen filosofie. Men moet
dus eigenlijk eerst hun systeem doorzien, voor men iets aan zo'n
definitie heeft. Om dit te demonstreren, niet om den lezer of te
schrikken, volgen hier twee voorbeelden.
Plato gaf deze omschrijving van de filosofie: „het is de kennis
van het zijnde- . Maar wat verstond Plato onder „kennis - , en wat
was voor hem „het zijnde -? Zijn filosofie geeft daar een antwoord op.
Nu een voorbeeld uit den nieuwsten tijd.
Windelband zegt: „Philosophie ist die Wissenschaft vom Normalbewusstsein". Voor ingewijden is het volkomen duidelijk, wat
hij bedoelt, maar voor den „leek - is het een niets zeggende zin.
Want wat is dat „Normalbewusstsein - ?
Neen, langs den weg van definities komen we er ook niet. Wat
daarvan de oorzaak is, kan hier niet nader uiteengezet warden. 1 )
We zullen een anderen weg moeten volgen om te weten te
komen, wat filosofie eigenlijk is.
Welke problemen worden door haar behandeld?
In de eerste plaats tracht ze een antwoord te geven op de vraag,
wat het wezen der dingen is.
Men noemt dit onderdeel Metaphysica.
In de tweede plaats is daar de vraag, wat eigenlijk het kennen
van de dingen omvat. Dit onderdeel noemt men kenleer of kennistheorie. En dan is van ouds de vraag naar het zedelijk handelen
van den mens, de ethiek, een onderdeel van de filosofie.
1 ) Belangstellende lezers warden hiervoor verwezen naar het begin an
Windelbands eerste artikel in de Praludien.
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Dit zijn de drie hoofdtakken.
Daarnaast zijn in den nieuweren tijd weer speciale bijvakken
ontstaan, zoals natuurfilosofie, de aesthetica, de godsdienstfilosofie,
de geschiedenisfilosofie en de filosofie van 't recht. Ook rekent
men soms de psychologie en de sociologie nog tot de bijvakken
van de filosofie.
Met deze bijvakken zullen we ons evenwel niet bezig houden.
Wanneer we dus in 't kort nagaan wat men bij de metaphysica,
de kenleer en de ethiek behandelt, kunnen we een denkbeeld
krijgen, van wat de filosofie omvat. We komen daar dadelijk op
terug, maar eerst willen we nog een tweeden weg wijzen am te
weten te komen waarmee de wijsbegeerte zich bezig houdt. Dat
is de bestudering van de geschiedenis der filosofie, „welke het
proces beschrijft, waardoor de Europese mensheid haar werel&
beschouwing en levensbeoordeling in wetenschappelijke begrippen
heeft neergelegd" 1 ).
Die geschiedenis der filosofie is niet iets bijkomstigs, iets, dat
men ook wel weg kan laten. Integendeel. Ze is een integrerend
deel van de filosofie en wel van zó grote betekenis, dat Windelband haar heeft genoemd : „het voornaamste instrument der
filosofie- 2
Zeker is het voor beginners de gemakkelijkste weg, vooral als
ze enig idee van de begrippen metaphysica enz. hebben.
Daarom willen we deze vakken eerst wat nader omschrijven.
Het woord metaphysica is toevallig ontstaan. Aristoteles had
vele boeken geschreven. Na zijn dood werden ze door Andronikos
van Rhodus geordend. Voorop kwamen de boeken over de natuur,
de physica zoals men ze noemde en daarachter liet hij de werken
volgen, die dieper op de zaak ingingen en waarin Aristoteles had
beschreven, wat achter de zichtbare natuur verscholen ligt en hoe
men die onzichtbare wereld kon leren kennen.
Aristoteles had deze werken „de eerste filosofie" genoemd, maar
omdat ze ná, achter de physica werden geplaatst, meta-ta-physica,
werden ze later aangeduid en ook de zaken, die er in besproken
werden, met den naam metaphysica.
Onder metaphysica verstaat men dus de wetenschap van het.

geen dat boven onze ervaring uitgaat, van het bovennatuurlijke,
van hetgeen de oergrond der zichtbare wereld vormt, van, laat
ons 't zo zeggen, de „achterwerele, d.w.z. de onzichtbare achter
1) Windelband, Gesch. d. Philosopthie. S. 8, 12e Auflage.
2) Windelband, Gesch. d. Ph. S. 12 en S. 570, waar hij zegt: „Darum ist
die Geschichte der Philosophic das wahre Organon der Philosophic, aber nicht
die Philosophic selbst".
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deze zichtbare wereld. Want deze zichtbare wereld, zo oordelen
de meeste Griekse filosofen, is maar schijn, niet de werkelijkheid.
Plato heeft het in een van zijn werken, „De Staat", door dit beeld
trachten duidelijk te maken. Stel u een grot voor. Aan den ingang
staat een man met den rug gekeerd naar 't licht. Langs de grot
loopt een weg en in de verte brandt een groot vuur. Nu ziet de
man op den wand van de grot allerlei schaduwbeelden van mensen en dieren, die zich over den weg bewegen. Welnu, die vage
schaduwbeelden zijn de zichtbare wereld, dus hetgeen we zien,
maar 't werkelijke gebeuren zien we niet, we moeten het afleiden
uit het schaduwspel op den wand der grot. Daar hebben we den
schijn der dingen. Achter ons de werkelijkheid.

De metaphysica houdt zich nu weer met twee problemen bezig.
De ontologie 1 ) tracht een antwoord te geven op de vraag, wat
eigenlijk de ware aard der dingen is. Zijn de dingen in hun wezen
van stoffelijken of van geestelijken aard? Of zijn er twee soorten
van dingen, n.l. stoffelijke en geestelijke? Het dualisme beantwoordt de laatste vraag bevestigend, maar het monisme beweert,
dat in het wezen der zaak de dingen van dezelfde natuur zijn.
Natuurlijk kan men daarbij op 't standpunt staan, dat alles van
stoffelijken aard is, dat er dus Been geestelijke dingen zijn ( het
materialisme) of men kan het tegendeel beweren en zeggen, dat in
het wezen der zaak alles van geestelijke natuur is (spiritualisme
of idealisme).
Het kosmologisch probleem behandelt deze vraag: welke voorstelling moeten we ons maken van den samenhang der dingen. Hoe
moeten we ons 't ontstaan en 't wezen der wereld, van het heelal
denken ?
Ook bier is 't antwoord verschillend geweest en is het nog. Het
atomisme zegt, dat de wereld een samenvoegsel is van zelfstandige
eenheden, welke niet ontstaan zijn en die ook niet vergankelijk
zijn. Die atomen zijn de laatste grond der wereld en ze zijn
tegelijk de oerkrachten.
Het theisme daarentegen beschouwt het ontstaan en den samenhang der dingen als het resultaat van het werk van een bouwmeester, die volgens een bepaald plan heeft gearbeid en nog
invloed uitoefent op den kosmos 2 ).
1) Ontologie, de leer van 't zijnde.
2) Theisme is afgeleid van 't woord theos, god. 't Woord theisme wordt niet
altijd in deze ruime betekenis gebruikt. Prof. Vollenhoven bijy. neemt dit woord
in veel engeren zin. Pantheisme van pan = al en theos = god ; het betekent
dus : alles is goddelijk, god en wereld zijn hetzelfde, zijn identiek.
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Het pantheisme stelt op den voorgrond, dat de wereld een
eenheid is en dat de veelheid, de verscheidenheid, slechts geledingen, slechts verschillende verschijningsvormen van die eenheid
betekenen. Zo zijn een boom, een hand, een mens slechts verschillende verschijningsvormen van het „Al-Ene.
We willen ten slotte nog even opmerken, dat verschillende denkers de mogelijkheid van een wetenschappelijke metaphysica hebben ontkend, bijv. Kant, August Comte en Herbert Spencer. We
gaan hier niet dieper op deze kwestie in, maar we willen alleen er
op wijzen, dat de mens behoefte blijkt te hebben aan een metaphysica. We moeten een antwoord hebben op vragen zoals: wat
is en waartoe dient het leven; hoe is de verhouding van het
psychische en het physische; is het aardse bestaan het enige, of
is er een „Jenseits'', zoals de religie dit gelooft; is de vervulling
van de zedelijke wet alleen maar een subjectief belang, dat een
persoonlijke bevrediging geeft, of is de wereld aangelegd op de
verwerkelijking van een zedelijke wet.
Of deze vragen langs wetenschappelijken weg te beantwoorden
zijn, hangt echter of van de vraag, wat men onder wetenschap
verstaat.
De kenleer is het tweede hoofdvak van de filosofie. Zij stelt
twee vragen.
De eerste is de vraag naar 't wezen van onze kennis. Wat is
kennen eigenlijk ?
Ook hier staan weer twee opvattingen tegenover elkaar, n.l. het
realisme en het idealisme.
Het realisme zegt: onze kennis is een zuivere afbeelding van
de werkelijkheid; de voorstelling is precies gelijk aan 't voorwerp,
dat gekend wordt; denken en zijn zijn identiek.
Maar het idealisme beweert juist het tegendeel, n.l. tussen onze
kennis en de werkelijkheid bestaat een groat verschil; denken en
zijn zijn niet identiek. We hebben slechts kennis van de verschijningen, van de phenomena ( denk aan 't beeld, dat Plato gebruikte
biz. 12).
Daarom wordt deze richting ook wel phenomenalisme genoemd.
Het tweede probleem bij de kenleer is: hoe komt onze kennis
tot stand? Het empirisme (of sensualisme) poneert de stelling,
dat alle kennis haar oorsprong vindt in de ervaring, maar het
rationalisme is er van overtuigd, dat onze kennis, tenminste de
waardevolle bestanddelen er van, te danken zijn aan de werkzaamheden van het verstand, de ratio.
Er zijn ook steeds mensen geweest, die de mogelijkheid van
13

zekere kennis hebben ontkend. Ze zijn aanhangers van het scepticisme. Weer anderen beweren, dat onze kennis maar betrekkelijke
waarheidswaarde bezit. Wat vandaag waar is in ons land, is 't
morgen misschien al niet meer of misschien nu al niet buiten onze
grenzen. Het zijn de relativisten.
Tenslotte merken we nog op, dat de kenleer in de oudheid geen
afzonderlijk onderdeel vormde. Ze is als zelfstandig vak gegrondvest door John Locke in zijn: „An Essay concerning human understanding" 1 ).
De ethiek, of zoals men vroeger zeide, de „practische filosofie"
is van ouds het derde onderdeel van de wijsbegeerte. Ook Kier
willen we de voornaamste onderscheidingen noemen. De hoofdvraag is: wat is goed en wat is kwaad? De ene richting zegt, goed
en kwaad zijn absolute kwaliteiten, d.w.z. jets is goed omdat het
goed is, zonder dat men let op de resultaten, die verkregen worden,
zonder dat men de plaats of den tijd in acht neemt, waarin een
daad verricht wordt. De vraag waarom iets dan goed of kwaad
is, wordt verschillend beantwoord. Op Christelijk standpunt zoekt
men de laatste motivering in God. Anderen leiden de normen
terug tot het geweten of soms tot de kerk of den staat.
Tegenover bovengenoemde opvatting staat de beschouwing, dat
het criterium van goed en kwaad ligt in het nut, dat een hander
ling bewerkt. Wat nuttig is, is goed; wat schadelijk is, is slecht.
Deugd en ondeugd kunnen dus als het te pas komt, „stuivertje
wisselen".
Natuurlijk komt hierbij de vraag ter sprake, wat dan het
„nuttige" is; een vraag, die hierop neerkomt, wat men onder het
„hoogste goed" verstaat. Sommigen zeggen, dat dit het persoonlijk
geluk, de lust, de hedone is, waarom men deze richting het
hedonisme of ook wel eudemonisme noemt. Anderen menen, dat
deze opvatting te eng is. Het hoogste goed ligt niet in individuele
gelukzaligheid, maar in het welzijn van iets, dat meer omvat, bijv.
een of andere gemeenschap, of misschien wel van de gehele
mensheid. Men duidt deze opvatting heel vaak met den naam
utilisme aan.
Nadat we dus de hoofdindeling van de filosofie hebben aangeduid, kunnen we beginnen met de geschiedenis der wijsbegeerte
te bespreken. Oppervlakkig beschouwd, lijkt deze historie een verwarrende massa van systemen en opvattingen. Maar er zit toch
1)
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„F,en verhandeling over 't menselijk verstand".

wel „draad" in. „In der Geschichte der Philosophie wiederholen
sick nicht nur die Hauptprobleme, sondern auch die Hauptrichtungen ihrer Losung" 1 ). Dat komt hierdoor. „God, wereld en
mens zijn de drie realiteiten, waarmede alle wetenschap en philosophie zich bezig houdt; de gedachte, welke wij daarover vormen
en de verhouding, waarin wij ze tot elkander plaatsen, bepaalt den
aard onzer wereld- en levensbeschouwing", zegt Prof. Bavinck 2 ).
Reeds eerder a had hij geschreven, dat er in den grond van de
zaak maar drie typen van wereldbeschouwing zijn, te weten de
theistische (religieuze, theologische) , de naturalistische (hetzij
pantheistisch of materialistisch) en de humanistische. Deze drie
typen komen telkens in rhythmische golving terug. Zij zijn nooit
onvermengd en zetten naast elkaar haar leven voort. Dan geeft
Prof. Bavinck het volgende schema. ,,De Griekse philosophie werd
geboren uit de theologie der Orphici, ging over in het naturalisme
der oude natuurphilosophen en werd humanistisch in de sophistiek
en de wijsheidsleer van Socrates."
Nu volgt de tweede kringloop. „Plato ging in zijn ideeenleer tot
de oude theologie van Pythagoras terug, maar zijn leer maakte na
Aristoteles voor de naturalistische systemen van Epicurius en de
Stoa plaats, en deze riepen op hun beurt uit reactie de scepsis en
de mystiek in het leven."
Weer begint een nieuwe cirkelgang. „Het Christendom verschafte eeuwen lang aan het theisme den voorrang, maar de
nieuwe philosophie, welke met Cartesius en Bacon begon, nam
steeds meer een naturalistisch karakter aan, totdat Kant en Fichte
daartegenover weder in het ik van den mens hun positie kozen."
Weer wordt dezelfde gang herhaald, want „in de negentiende
eeuw kwam na een korten bloeitijd van de theistische wijsbegeerte
het naturalisme weer in materialistischen of pantheistischen vorm
tot heerschappij, om in de laatste jaren opnieuw een terugkeer tot
Kant en tot het humanistische standpunt uit te lokken".
)

1) Windelband, t. a. p. S. 10.
2) D r H. Bavinek, Wijsbegeerte der Openbaring, blz. 70. Kampen 1908.
8 ) Op blz. 28.
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AFDELING I.
DE FILOSOFIE DER OUDHEID.
A. De Griekse wijsbegeerte.
1. De Kosmo logische periode.
Aan de kosmologische periode gaat de theologische periode
vooraf, toen de Grieken bespiegelingen hielden over het ontstaan
der wereld en der goden. Meestal werden ze later aan Orpheus
toegeschreven. Tot deze periode behoren de zangers Homerus en
Hesiodus en ook de „zeven wijzen - .
Hun wijsheid bestond echter niet in de ontwikkeling van een
wijsgerig stelsel, maar was vervat in spreuken, die dienden tot
regeling van het leven.
De kosmologische periode begint met de Jonische natuurfilosofen, omstreeks 600 v. Chr. en duurt tot plm. 400 v. Chr.
Zij werpen zich op de moeilijke vragen: hoe is de wereld ont.

staan, uit welke stof is zij ontstaan en vanwaar komt de beweging
en 't leven in de natuur?
Thales antwoordt: het water is de oerstof, het blijvende in al

't wisselende. "(lit het water, het vochtige element, zijn de dingen
voortgekomen. De wereldstof is bezield. „Alle dingen zijn vol
goden." De magneet bijv. is bezield, want zij trekt het ijzer aan.
Anaximenes meent dat de lucht de oerstof is. Ook onze ziel
bestaat uit lucht. „Gelijk onze ziel, die lucht is, zo wordt ook de
ganse wereld door lucht omsloten." Deze lucht dacht hij zich als
oneindig en in eeuwige beweging. Door de beweging, waarin
alles zich bevindt, wordt de lucht verdicht en verdund, waardoor
de andere elementen ontstaan.
Anaximander, een jongere tijdgenoot van Thales, leert: de
oerstof, waaruit alles geworden is, is eeuwig en evenzo de beweging. De oerstof noemt hij het „goddelijke - . Ook vinden wij bij
hem een primitieve „afstammingsleer - . Lift het slijk komen eerst
vissen to voorschijn, daaruit landwezens en ook mensen.
Deze drie Milesiers komen dus hierin overeen, dat ze een stof
16

aannemen als grondstof voor al het zijncle. Die stof heeft kracht
in zich zelf. De stof is levend.

Deze opvatting, we wijzen daar terloops even op, vinden we
later ook bij het materialisme van de vorige eeuw, bij manners als
Buchner, Haeckel en Moleschot.
Na deze natuurfilosofen hijgen we twee richtingen. De ene
houdt zich bezig met de veranderlijkheid; dat is het wezenlijke.
De profeet van deze eerste richting is Herficlitus. Hij is een
aristocraat en veracht het yolk: dat zijn kuddedieren. „Een ezel",
zo zegt hij, „heeft liever hoof dan goud". „Een hond blaft tegen
ieder, die hij niet kent." Dat doet het yolk ook.
Hij is een speculatief filosoof van 't echte ras en we zullen
zien, dat Hegel later denkbeelden verkondigt, die met die van
Hethclitus overeenstemmen.
Hethclitus beweert dan: er is geen voortdurend zijn; alles wordt.
„Panta rei" 1 ), zoals hij zegt. Het vuur
misschien bedoelt hij
symbolisch de veranderlijke vlam
is de oerstof. tilt die oerstof
komt alles, tot die oerstof vloeit alles terug. Deze wereld zal
ondergaan in een wereldbrand. Daarop komt weer een wereld,
die hetzelfde lot wacht. Dit geschiedt naar vaste regels. Rust
bestaat niet. „Strijd is de vader van alle dingen." De boog en de
pees voeren strijd met elkaar om het gemeenschappelijke resultant
to verkrijgen: 't wegschieten van den pijl. Strijd is er tussen de
snaren van de her en de hand van den speler, maar het resultant
is muziek. Zo is strijd en vrede, gebrek en overvloed, goed en
kwaad eigenlijk een. Absoluut goed of kwaad kan men iets niet
noemen. Het handelen van den mens moet dan ook niet vragen
naar goed en kwaad. Waar 't op aankomt is, dat men de wereldrede, volgens welke de wereld bestuurd wordt, kent en zich daarvoor buigt. Opstand tegen de wereldrede is het kwade.
In deze wereldbeschouwing van Hethclitus hebben we den
oorsprong van 't pantheisme.
Voor God als absoluut wezen is geen plaats en de mens is
een tijdelijk verschijnsel van het wordende Al. De bewustheid
van 's mensen persoonlijke zelfstandigheid is zelfbedrog en voor
persoonlijke onsterfelijkheid is geen plants in dit stelsel.
Vlak tegenover de leer van Her&litus plaatsen de Eleaten hun
mening. Het wezenlijke is, wat blijft. Parmenides, de grondvester
van de Eleatische leer, beweert, dat al de verschijnselen die we
1)

2

„Alles vloeit".
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waarnemen, slechts schaduwen zijn; bedriegelijke beelden, meer
niet. Achter heel die wereld van vorm en kleur is maar an wezenlijkheid: het zijnde. Dit is eeuwig en onveranderlijk en van dit
zijnde kunnen we geen wetenschap verkrijgen.
Een andere Eleaat, Zeno, tracht te bewijzen, dat de zintuigen
ons bedriegen. Hij redeneert aldus: een schepel graan uitstrooiende,
hoort men geruis. Doet men het korrel voor korrel, dan hoort men
niets. Nu kan uit de optelling van een groot aantal nullen nooit
een getal ontstaan. Geruis is dus zinsbedrog.
Na deze uiteengaande richtingen krijgen we compromis-pogingen, n.l. om de beide begrippen worden en te verenigen.
Hij neemt aan, dat er
Het is Empedocles die hiermee begint. Hij
een beperkt aantal grondstoffen zijn, die echter onveranderlijk zijn
en die nu allerlei verbindingen aangaan. Hoe die stoffen
ontstaan, daarover beslist „de vriendschap" tussen deze stof fen.
We moeten hier even opmerken, dat wij met ons begrip „affiniteit"
in de scheikunde, eigenlijk ook niets anders zeggen. „Vriendschap"
en „twist" tussen de stof fen beheersen het gehele wereldproces.
Merkwaardig is, dat deze Empedocles in zekeren zin een voorloper van Darwin is. Stukken van dieren en mensen komen uit
de aarde. Deze stukken groeien aan elkaar: bijv. een paarderomp
en een mensenhoofd en soortgelijke combinaties meer. Wat
levensvatbaar bleek, bleef bestaan en plantte zich voort. Hier
hebben we al „the survival of the fittest". Anaxagoras ging nog
wat verder dan Empedocles met zijn stofindeling, toen hij beweerde, dat er zoveel elementen (zouden wij thans zeggen) moeten
worden aangenomen als we onontleedbare stof fen in de dingen
aantref fen. Ontstaan en vergaan van stof fen bestaat niet, want
ontstaan betekent slechts een nieuwe verbinding van stof fen en
vergaan een scheiding van die stof fen. De stof als zodanig is
onvergankelijk. Maar hoe moest hij nu de beweging, de kracht
verklaren? Er is een aparte krachtstof, de noes 1 ), zoals hij ze
noemt, die de fijnste en dunste van alle stof fen is. Ze is ook de
denkstof. Hoe meer van die noes in een mens voorkomt, hoe
sterker zijn denken is ontwikkeld. Die noes, die zielestof, is ook
de oorzaak van de wereldontwikkeling. Aan 't begin van de
wereldontwikkeling staat een chaos. Nu maakt het heelal den
indruk van een schone, doelmatige orde, vooral door zijn regel1 ) Het woord noes betekent eigenlijk : geest, verstand, ziel.
Het komt voor bij Anaxagoras in de betekenis van „stof felijke wereldziel" ;
later bij Aristoteles en Plato in den zin van „denkende ziel", die den mens
onderscheidt van het dier, dus het hogere deel van de ziel.
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matige beweging van den sterrenhemel. Anaxagoras noemde dit
schone geheel den kosmos. Welnu, 't ontstaan van den kosmos is
to danken aan de noes, evenals de regelmatigheid, die wij nu
nog waarnemen.
Men lette er op, dat, hoewel Anaxagoras alles wil herleiden
tot een regelend principe, hij toch de noes niet opvat als een
geestelijke substantie.
Weer een geheel ander wereldbeeld geven de atomisten. Het
empirisme en naturalisme, dat we bij de vorige denkers hebben
aangetrof fen, wordt nu door den denkarbeid van Democritus volslagen materialisme en loopt uit op vernietiging van godsdienst en
zedelijkheid, een verloop, dat we in lateren tijd ook weer zullen
aantre f fen.
Democritus en de zijnen hebben den weg gebaand voor een
richting, die towel voor de ontwikkeling der natuurwetenschap als
voor den strijd tussen godsdienst en wetenschap tot in den
nieuwsten tijd van betekenis is geweest. Men noemt ze ook wel
de Griekse materialisten.
Hun eerste stelling was: er zijn een oneindig aantal stofdeeltjes,
atomen, die alleen in vorm van elkaar verschillen. Zij zijn het
blijvende. De wereld is ontstaan door atoombeweging, maar de
oorzaak van die beweging verklaren ze niet. Door verschillende
groeperingen ontstaan de lichamen. Ook de ziel bestaat uit atomen,
maar die zijn dan rond en glad. Denken is een fijne beweging van
de atomen. Wie denkt hier niet aan de bewering van de 19de
eeuwse materialisten, dat gedachten slechts een hersensecretie zijn,
zoals de urine een afscheiding is van de nieren.
Het tweede punt, waarin ze overeenstemmen met de huidige
natuurwetenschap, is Democritus' grondstelling: „Lilt niets wordt
niets; niets, dat is, kan vernietigd worden. Alle verandering is
slechts een andere groepering van de delen." We hebben dus hier
al de wet van de constantheid van de stof.
Het derde punt is: „Niets geschiedt toevallig, maar alles vloeit
voort uit een oorzaak en is noodwendig".
Terwin tot nu toe het onderzoek zich ook met het doel der
natuurverschijningen had bezig gehouden, weren de Griekse materialisten deze gedachte heelemaal uit hun onderzoek. Zij kennen
alleen oorzaken en zoeken die alleen in de natuur.
Dit is evenwel het punt, waarop enerzijds de zuivere natuurwetenschappelijke en anderzijds de filosofische en ook de religieuze
natuurbeschouwing uit elkaar gaan en uit elkaar gaan moeten. Het
is de oorzaak, waardoor de strijd tussen natuurwetenschap en
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filosofie reeds spoedig, reeds bij Aristoteles, ontbranden moest;
een strijd, die zich voortzet tot op den huidigen dag.
We komen daar later ook nog op terug.
Nu we aan het eind van de kosmologische periode gekomen zijn,
willen we nog even de vraag beantwoorden, wat deze dingen ons
hebben te zeggen.
In de eerste plaats om met den Prediker te spreken: „Is er
enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is
nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest
zijn." Diezelfde gedachte wordt door Troeltsch uitgedrukt in deze
woorden: „Die Jenigen, die der Menschheit wirklich etwas Neues
zu sagen hatten, sind immer iiberaus selten gewesen, and es ist
erstaunlich, von wie wenig Gedanken die Menschheit in Wahrheit
gelebt hat."
In de laatste eeuwen vinden we de oude dwalingen terug in
een nieuw kleed, maar we kunnen ze beter als dwalingen zien in
hun ouden vorm.
In de tweede plaats: er is een onuitroeibaar verlangen in den
mens om te weten, „hoe de dingen zijn en waarom ze zo zijn";
een „metaphysische Bediirfnis", zoals Schopenhauer heeft gezegd.
In de derde plaats: mensen die de geschiedenis verstaan, weten
welke „Ease van ontwikkeling" nu weer moet volgen.
Ten slotte. De Griekse filosofen hebben, evenmin als de natuurwetenschap van de latere tijden, het probleem van het ontstaan
en de orde der wereld en den oorsprong van den mens kunnen
oplossen. Hun pogingen blijven, oak filosofisch gezien, verre
beneden het majestueuze bericht uit Genesis.
2. De Anthropologische periode. (5de tot 4de eeuw
voor Chr.)
De periode, die nu volgt in het Griekse denken, noemt men de
anthropologische periode, omdat niet langer de natuur, maar de
mens, de anthropos, in het centrum der belangstelling staat.
De oorzaak hiervan zoekt men meestal in het feit, dat Athene
een democratische staat was geworden, wat niet alleen betekent,
dat ze een democratischen regeringsvorm had verworven, maar ook,
dat het yolk behoefte kreeg aan meerdere ontwikkeling.
Nu is volgens Hobbes, „een democratie een aristocratic van
redenaars" en de jonge mensen in Athene, die een politieke rol
wilden spelen, voelden dan ook behoefte om ingewijd te worden
in de kunst der rhetorica, waardoor men leerde, hoe men 't yolk
kon bewerken en beheersen.
Aan beide eisen, n.l. de „verlichting" van het yolk en de rheto20

rische vorming der meer gegoede jongelui, trachtten de Sofisten
te voldoen.
We willen over deze Sofisten lets meer zeggen, omdat zij den
achtergrond vormen, waarop het beeld van Socrates scherp-helder
uitkomt.
In de tweede plaats vinden we in de sofistiek zovele uitspraken,
die we in den nieuwsten en allernieuwsten tijd terugvinden, dat we
niet mogen nalaten om ook hier weer te wijzen op de oude kennen
van het „moderne" denken.
De grote vraag van de anthropologische periode, die men ook
de Griekse „Aufklarung" heeft genoemd, is deze: bestaat er iets,
dat absolute geldigheid bezit? lets, dat dus bindende kracht heeft,
onafhankelijk van plaats en tijd? Omdat men dat absolute, dat
steeds geldende, volgens de Griekse opvatting alleen in de natuur
zou kunnen vinden, kan de vraag ook zo gesteld worden: hebben
de dingen, zoals wij die kennen, hun ontstaan te danken aan de
natuur of aan de conventie, d.w.z. de afspraak, de menselijke
regeling ?
Men stelt deze vraag voor drieerlei terrein, n.l. den staat, de taal
en de ethiek.

Voor het terrein van staat en maatschappij komt men tot deze
opvatting, dat de mensen van nature gelijk zijn. Alleen de conventie heeft onderscheid gemaakt tussen vrijen en slaven, rijken
en armen. De staat is ontstaan doordat de mensen inzagen, dat
ze zich verenigen moesten en wetten en regels moesten vaststellen,
waaraan ieder zou gehoorzamen. De leer van 't „contrat social"
wordt hier dus reeds verkondigd.
De natuur leert: „gelijk recht voor alien".
We horen dan ook eisen als: afschaffing van den adelstand,
opheffing van de slavernij, gelijkheid van bezit en opvoeding.
„Zelfs is de gedachte aan politieke gelijkstelling van de vrouwen
met de mannen in dit verband opgedoken" 1 ). De conventionele
wetten daarentegen berusten op het belang van degenen, die ze
gemaakt hebben. „Het zijn de machthebbers, die de onderworpenen
door middel van de wetten dwingen, om te doen wat hen, de
machthebbers, voordelig is", meent Thrasymachos, terwijl een
ander juist andersom beweert, „dat de wetten door de grote massa
zwakkeren zijn gemaakt, om zich te beschermen tegen de macht
van de sterkere persoonlijkheden".
In elk geval, de wet is een menselijke uitvinding, die niets
anders bedoelt dan een bepaalde groep te bevoordelen.
1)

Windelband, Geschichte d. Philos. S. 62.
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Ook op 't gebied der taal kwam de vraag naar voren of ze
natuurlijkerwijze ontstaan, of maakwerk was. De voorstanders van
den natuurlijken groei beriepen zich op den spontanen drang om zich
uit te drukken en op de klanluiabootsende woorden. De aanhangers van de conventie-theorie op het felt, dat een woord verschillende dingen kon aanduiden, dat voor een zaak meer namen voorhanden waren en dat de betekenis van een woord in den loop der
tijden kon veranderen.
Van groter betekenis was deze strijdvraag voor het zedelijk leven.
Wat is recht, wat is onrecht?
„Het streven om meer te hebben dan de meesten, noemt men
onrecht doen en dit streven wordt door de wet schandelijk genoemd. De natuur zelf echter toont ons, dat het recht is, dat de
sterkere meer heeft dan de zwakkere, de flinke meer dan de ongeschikte; slechts den slaven betaamt het een gebod te erkennen,
maar de vrije man behoort zijn begeerten niet te beteugelen, want
hij moet zich uitleven; volgens menselijk recht moge het een
schande zijn onrecht te doen, volgens het natuurrecht is het een
schande om onrecht te verdragen" 1 ).
Wat is goed, wat is kwaad?
De predicaten „goed en slecht", „recht en schandelijk", zijn
resultaten van afspraak onder de mensen: alle zedelijke beoordeling is conventioneel.
De natuurtlijke driftrichting van het individu is de natuurwet
en daarmee de hoogste norm van het handelen.
De Sofisten nu, propageerden de mening, dat er geen absolute
normen en geen absolute waarheid bestaan.
Een van hen, Protagoras, is bekend om de volgende uitspraken:
„De mens is de maat aller dingen." Dit kan betekenen, volgens
de nieuwere „exegeten'', dat hij bedoelt, dat wij de wereld alleen
kunnen zien door onze eigen oogen en dat dus alle kennis min
of meer subjectief is. De gewone opvatting is echter deze: Protagoras ziet in den mens zelf, in het individu dus, de norm van zijn
handelen en er is dus geen norm boven hem.
„Over alle dingen laten zich wel twee tegenovergestelde meningen uitspreken", is de tweede bekende zin. Dit kan betekenen,
dat de rhetorica bij machte is om minder juiste opvattingen toch
aannemelijk te maken; dat zij „zwart wit kan praten" 2 ). Inder1) Alzo sprak... Kallikles in Plato's Gorgias, Duitse vertaling van Schleiermacher, Reclame-uitgave, blz. 96 en v.v.
2) F. A. Lange beweert in zijn „Desch. des Materialismus", dat Pr. eenvoudig
bedoelde. dat twee verschillende mensen ook een verschillenden kijk op eenzelfde
zaak zullen hebben.
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daad hebben de Sofisten naam gemaakt door hun wonderlijke
redeneerkunst, waardoor ze den volksredenaars de kunst leerden
om altijd gelijk of althans het laatste woord te hebben. Hier
volgen een paar van de meest grove staaltjes.
Tijd is geld; geld is een betalingsmiddel: ergo, tijd is een
betalingsmiddel.
Heb je horens verloren? Neen.
Zeg me, wat je niet verloren hebt, heb je nog, is 't niet? Ja.
Dus heb jij horens.
Natuurlijk waren de meeste redeneringen heel wat spitsvondiger,
zodat men niet zo gemakkelijk zag, waar de fout schuilde.
Een derde uitspraak van Protagoras luidt: „Wat de goden
betreft, kan ik noch weten, dat ze zijn, noch dat ze niet zijn; want
vele dingen belemmeren ons dit te weten, n.l. de duisterheid der
zaak en de kortheid van ons levee; een uitspraak, die Naar
parallel vindt in de drie stellingen van den geweldigen redenaar
Gorgias, een anderen Sofist, die, tegenover de Eleatische zijnsleer,
beweerde: „Het zijnde bestaat niet; als het bestond, zouden we
het niet kunnen kennen en als we het kenden, zouden we het
niet kunnen mededelen". Deze uitspraak doet ons denken aan het
agnosticisme van Herbert Spencer.
Het zij genoeg om de uitspraak te rechtvaardigen, „dat de
Sofisten in de kenleer scepticistisch, in de ethiek relativistisch en
in zake der religie agnosticistisch dachten". ( Hoekstra.)
In deze relativistische denkerswereld trad Socrates (470-399 v.
Chr.) op met het doel om aan te tonen, dat er wel een absolute
norm bestaat, towel voor het ware als voor het goede. Hij ontleent
die norm niet aan de goden, ook niet aan de natuurwetenschap. Die
norm moet men elders zoeken, n.l. in den mens. Ze is evenwel
het algemeen geldende, dat boven de individualiteit verheven is.
Daarom zoekt hij ze niet alleen in zich zelf, maar ook in anderen
en zo wordt de dialoog de noodwendige vorm van Socrates' filosofie. Door denken, door redenering kan men de waarheid vinden
en zo is de cede het voornaamste, neen, het enige instrument om
de norm te vinden. Wanneer men dan de norm op deze wijze
gevonden heeft, kan men ook anderen door deze redenering de
noodzakelijkheid van deze norm aantonen. „De deugd is leerbaar", zegt hij, want als men iemand het juiste inzicht in het goede
heeft bijgebracht en aangetoond heeft, dat het goede te doen
de gelukzaligheid tot resultaat heeft, dan zal hij het ook doen.
We hebben bier te doen met het intellectualisme, dat later, bijv. in
de eeuw van Herbart, zoveel ingang heeft gevonden.
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Het hoogste doel van het zedelijk handelen vindt Socrates
hierin: het welzijn der mensheid te bevorderen.
Bij zijn zoeken naar de norm gebruikt hij een eigenaardige
methode. Hij begint met de mensen uit te vragen over de dingen
van 't dagelijks leven. Hij is de onwetende, de andere de wetende.
Hij gaat door met vragen, voert zijn opponent tot ongedachte consequenties, brengt hem tot tegenstrijdigheden, totdat deze inziet,
dat hij het ook niet weet. Men heeft dit de „Socratische
genoemd.
Dan komt hij, Socrates, met zijn mai-uitiek 1 ), zoals hij dit deel
van zijn methode noemt, met een zinspeling op zijn moeder, die
vroedvrouw was, om de mensen te helpen „gedachten te bared'.
Hg gaat daarbij inductief te werk: van de bijzondere gevallen wil
hij tot het begrip komen. We geven een eenvoudig voorbeeld 2 ).
Wat is dapperheid? Den vijand aanvallen en hem doden. Maar
vluchten om hem in een hinderlaag te lokken, is dat ook dapper?
En vluchten om onderwijl pijlen of te schieten, noemt ge dat ook
dapper?
Socrates liet zich dus bij het zoeken der waarheid leiden door
de rede, maar het is opmerkenswaard, dat hij er niet genoeg aan
had. Hij liet zich vaak leiden door een „innerlijke stem", die hem
aanried iets te doen of na te laten. Hij noemde dit het „daimonion -.
Wat hij er mee bedoelde weet men niet precies. De stem van het
geweten, een sterk instinctief-tactisch gevoel? Het is niet te zeggen;
merkwaardig is het evenwel, dat deze intellectualist, in hoogster
instantie de leiding volgde van iets, dat boven de rede uitging.
„Le coeur a ses raisons, que la raison ne connait point" heeft
Pascal gezegd en we vinden dit bewaarheid bij den rede-mens
Socrates.
Zoals algemeen bekend is, werd Socrates op ruim zeventigjarigen leeftijd door zijn yolk veroordeeld om den giftbeker te
drinken. Zijn beschuldiging luidde, dat hij de goden, die de staat
acht, niet achtte; dat hij andere goden leerde en dat hij de jeugd
verdierf.
1) mai-uitiek = verloskunde.
2) Dialogen, waarin men de Socratische methode volledig uitgewerkt vindt,
heeft Plato geschreven. Van Socrates zelf bezitten we geen letter schrifts.
Plato en Xenophon zijn de bronnen voor het leven en streven van Socrates.
Toch heeft men nooit aan het bestaan van Socrates of aan den inhoud van
zijn leer getwijfeld. Maar aan het bestaan van Jezus, of aan den inhoud van
Diens „leer", die we ook kennen uit de geschriften van Zijn volgelingen, heeft
men telkens weer twijfel trachten te wekken, en vaak met succes. Vanwaar
dit verschil?
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Wij kunnen bier niet dieper op dit conflict ingaan 1 ). Socrates
prikkelde zijn rechters, die hem met een kleine meerderheid
schuldig verklaarden.
Socrates beweerde, dat hij eerder een onderscheiding dan straf
verdiende en omdat hij volgens het Atheense recht tegenover den
eis van de doodstraf een tegeneis mocht stellen, vroeg hij de straf
te bepalen op een belachlijk kleine boete. Dit prikkelde de jury
nog meer, zodat hij met 360 van de 500 stemmen ter dood werd
veroordeeld. Door verschillende oorzaken moest de uitvoering van
't vonnis warden uitgesteld, waardoor Socrates gelegenheid kreeg
om te vluchten. Maar hij wilde zich niet aan de wet onttrekken:
„de wetten moesten gehoorzaamd worded'.
Toen het Humanisme later opkwam en men pogingen aanwendde om de geopenbaarde religie te vervangen door den
„natuurlijken godsdiensr, heeft men zich druk gemaakt om aan
te tonen, dat Socrates een prototype was van Christus.
Vooral Ficinus 2 ) heeft daarop den nadruk gelegd.
Socrates stelde de eeuwige goederen boven de tijdelijke; zijn
laatste maaltijd was een vermaning tot deugd, evenals het Avondmaal van Christus. Hij had zich, evenmin als Christus, verdedigd,
maar zijn aanklagers aangeklaagd; in zijn laatste ogenblikken
wordt van een kelk gesproken, waarvan ook Christus zich bedient,
en evenzo wordt van een haan verhaald, evenals van den haan,
die bij Petrus' verraad kraaide. Met dergelijke redeneringen
trachtte men aan te tonen, dat er een parallel bestond tussen den
Profeet van het Nieuwe Testament en den profeet van de
zedekunde.
Rousseau echter, die men in dit opzicht niet van partijdigheid
kan verdenken, hij was immers ook een voorstander van de
„natuurlijke religie", heeft het verschil zo uitgedrukt: „de dood
van Socrates was de dood van een wijze; de dood van Jezus was
de dood van een god".
Wij voegen er bij, wie weet, wie Socrates was en Christus is,
die weet ook, dat elke vergelijking onmogelijk is.
3. De systematische periode. (4de eeuw v. Chr.)
Plato en Aristoteles hebben het werk van Socrates voortgezet
1) Belangstellende lezers verwijzen we naar Prof. Is. van Dijk : „Het conflict
tusschen Socrates en zijn yolk" en naar Van Dijks : „Socrates" in de Volksuniversiteitsbibliotheek van Bohn.
2) Marsilio Ficino of Ficinus was de eerste directeur van de, in 1474
gestichte, Platonische Academie te Florence, die Ibedoelde de studie der
antieken te bevorderen.
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en verdiept, en zo kwam men steeds meer tegenover de materialisten van de kosmologische periode te staan.
Was bij deze laatsten de filosofie meer en meer tot natuurwetenschap geworden, de eersten verhieven haar tot „geesteswetenschap''.
Hadden de natuurfilosofen uitsluitend naar materiele oorzaken
gezocht, Plato en Aristoteles vroegen weer naar ideeele doeleinden.
Hadden de materialisten het bestaan van den geest geloochend,
de grote systematici beschouwden het geestelijke als het wereldbeheersend en werelddoordringend principe.
Loste, volgens de oude opvatting, de ziel zich na den dood
weer in verschillende atomen op, Socrates' leerling Plato leerde
de onsterfelijkheid der mensenziel en Aristoteles tenminste de
onvergankelijkheid van het hogere, het goddelijke deel van de ziel.
Beschouwden de materialisten de goden als bijeengestoven
atomen, die hier of daar een vrolijk leventje leidden, Plato en
Aristoteles zagen in de godheid den reinen, volkomenen, oneindigen
geest, die de laatste grond van den samenhang, de orde en de
beweging der wereld is.
Hadden de materialisten, sommigen althans, de religie bespot
of genegeerd, terwijl het yolk, tengevolge van de doorwerking van
zijn religieuze gevoelens, zich van de natuurwetenschap had afgekeerd, Plato probeerde nog eenmaal om beide, religie en natuurwetenschap, in een filosofisch systeem te verenigen, zodat en
wetenschap en religie recht kon wedervaren.
Dat waren de grote tegenstellingen, die aan den dag kwamen,
tegenstellingen, die tot op den huidigen dag zich laten gelden en wier
verzoening het streven is geweest en nog is van vele denkers 1 ).
Plato (427-347 v. Chr.).
Plato, uit een der aanzienlijkste Atheense families gesproten,
onderging als jongeling den invloed van Socrates. Na diens dood
ging hij reizen en zijn kennis verbreden. Door de machinaties van
Dionysius van Syracuse geraakte hij in slavernij en werd later
door een vriend losgekocht. Op veertigjarigen leeftijd vestigde hij
zich als leraar in zijn vaderstad, waar hij de „academie" stichtte,
zo genoemd, omdat zijn „school" was gevestigd in de nabijheid
van een gymnastiekveld, dat gewijd was aan Heros Akademos.
1 ) Men denke maar eens aan den gang der wetenschap bij het begin dezer
eeuw. Na den zegetooht van het materialisme komt de poging op om de
„Geisteswissensdhaft" weer haar recht te geven. Men denke aan den strijd tussen
mechanisme en vitalisme, causaliteit en finaliteit, evolutionisme en schepping
en dergelijke problemen.
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Die academie heeft ongeveer 1000 jaar bestaan. Daar verzamelde
hij jonge mannen uit alle delen van Griekenland om zich been.
Een van die jonge mensen was Aristoteles.
Hebben we van Socrates geen enkelen zin geschreven schrift,
van Plato zijn vele geschriften bewaard gebleven en zo staan
35 werken en 12 brieven op zijn naam. In den tijd, dat de
theologen zich met de historische critiek op de Bijbelboeken hebben geworpen, hebben de filologen de werken van Plato gekeurd
en vele met het stempel van onechtheid voorzien. Later is men tot
de conclusie gekomen, dat de heren critici wel wat oppervlakkig
en overhaast hadden geoordeeld en zijn weer verscheidene werken
als authentiek erkend. Een leerzaam voorbeeld, hoe critisch men
tegenover de critiek van deze hypercritische geleerden moet staan.
Het centrum van Plato's filosofie is zijn Ideeenleer, waarvan
Wundt gezegd heeft, dat ze „een der geniaalste en zeker de
„folgenreichste" filosofische schepping aller tijden is".
In deze Ideeenleer tracht hij een verzoening tot stand to brengen
tussen de systemen, die wij vroeger hebben ontmoet, n.l. van het
Eleatische, dat beweerde, dat er iets was, het „zijnde'', dat als
het onveranderlijke in de wereld moet worden beschouwd en de
opvatting van Heraclitus, dat alles wordt, alles vloeit, dat er
niets blijvends is.
Plato zegt nu: beiden hebben gelijk, maar beiden zijn eenzijdig.
De wereld, waarin alles stroomt, is de zichtbare, de tastbare
wereld, de wereld, die wij met onze zintuigen kunnen bereiken.
Ik zie bijv. een ronde tafel en ook een ronde schij f, een ronde
vaas en meer soortgelijke dingen.
Daaraan ligt iets gemeenschappelijks ten grondslag, n.l. de
cirkelvorm, maar die cirkelvorm treedt telkens in een andere
gedaante op. Toch is er iets, dat in alle gelijk is. Dat is het begrip
cirkel. Dit is het onveranderlijke.
Zo is het nu met alle dingen, die we waarnemen. Ze zijn de
stoffelijke, telkens veranderde realisering van een begrip.
Nu gaat hij een stag verder. Die begrippen zijn eigenlijk ook
het „zijnde" nog niet, want die begrippen zijn weer afbeeldingen
van werkelijk bestaande, onstoffelijke dingen, die een aparte wereld
vormen. Die onstoffelijke dingen, die dus de oerbeelden van de
begrippen zijn, noemt hij „Ideeen".
Kunnen we de stoffelijke wereld leren kennen door waarneming,
de ideeenwereld staat slechts voor ons open door het denken.
Evenwel moeten wij daarbij in het oog houden, dat de Grieken
zich het denken niet als een actieve werkzaamheid van de ziel
dachten. Integendeel de ziel is passief. Ze ontvangt slechts.
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Hoe heeft de ziel nu die begrippen, die afbeeldingen van de
Ideeen ontvangen?
Toen de demiurg, de wereldbouwer, aan het heelal en de goden
het aanzijn had gegeven, droeg bij aan de goden op de drie
sterfelijke geslachten, n.l. planten, dieren en mensen to vormen.
Hij zelf vormde het onsterfelijke deel van de mensen, dus het
denkende deel van de zielen, die ter gelegener tijd in het lichaam
werden ingeplant. Plato leerde dus de prae-existentie, het voorbestaan van de zielen, voordat ze in den mens als levensbeginsel
hun bestaan op deze wereld openbaarden.
In dien tijd van het voorbestaan verkeerden ze in het rijk der
Ideeen en hadden die Ideeen aanschouwd. Wanneer ze nu later,
in den mens inwonende, de stoffelijke dingen van deze wereld
aanschouwen, wordt de herinnering aan de Ideeen, die daaraan
ten grondslag liggen, weer levendig. Alle kennen is dus herinnering uit den tijd van de prae-existentie.

In de Ideeenwereld bestaat een rangorde.
Plato heeft die rangorde niet beschreven, maar wel aangegeven,
dat een Idee boven alle andere staat. Dit is de Idee van het goede,
die door hem soms ook wereldrede, noes of soms godheid wordt
genoemd. Wat dat goede an sich --- is, schildert Plato ons in
zijn „Republiek - .
„Gelijk de zon oorzaak is van het zien en oorzaak is, niet slechts,
dat de dingen gezien worden, maar ook dat zij ontstaan en groeien,
zo is ook het goede van zulk een kracht en schoonheid, dat het
niet slechts voor de ziel oorzaak wordt van de wetenschap, maar
ook waarheid en werkelijkheid waarborgt aan alles, wat voorwerp
van wetenschap is; en zoals de zon niet zelf het gezicht of het
geziene is, maar boven deze staat, zo is het goede niet de wetenschap en de waarheid zelve, maar het staat boven deze beide; en
beide zijn niet het goede, maar slechts het goed-aardige."
Alles wat is, streeft naar deze Idee.
Het heimwee der ziel naar deze Idee van het goede, noemt
Plato : eros, d.i. de lief de.
Zij, de Idee van het goede, is doel van het streven, maar ook
de oorzaak van dit streven. Ze is dus Joel-oorzaak van het
gebeuren. Ze is de band tussen het worden en het zijn 1 ) .
1 ) We willen, vollecligheidshalve, er even de aandacht op vestigen, dat naast
bovengenoemde metaphysische opvatting, in de 19de eeuw een logische verklaring is gekomen. Deze neemt aan, dat de Ideeen niet bedoeld zijn als
werkelijk bestaande dingen boven de zinnelijke wereld, ma.ar als zuivere
gedaohte-dingen. Deze laatste mening werd voorgestaan o.a. door Natorp en
Lotze. We gaan hier niet verder op in. Alleen merken we op, dat in het laatste
geval, Aristoteles zijn leermeester Plato totaal verkeerd begrepen zou hebben.
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Plato's zieleleer. Zoals we reeds zagen leert Plato de praeexistentie der zielen. Ook leert hij het voort-bestaan van de ziel
na den dood, de post-existentie, en ook de vergelding na den dood,
waaruit de leer der zielsverhuizing is ontstaan. Ook op deze dingen
gaan we niet verder in 1 ).
We willen nog even stilstaan bij de structuur van de ziel. De
ziel bestaat volgens Plato uit een hoger en een lager deel. Dit
hogere deel is onsterfelijk; het is het denken zelf; het zetelt in het
hoof d, dat evenals de aarde den volmaaktsten vorm, den bolvorm,
bezit.
Het lagere deel moet weer in tweeen warden gedacht. Het ene
daarvan is het edele deel, dat in het hart zijn zetel heeft. Het is
de moed en de wil. Het andere, het onedele deel, wordt gevormd
door de zinnelijke begeerten. Het zetelt in den buik.
Het denken nu is de wagenmenner, die de twee paarden, n.l.
willen en het zinnelijke begeren in bedwang moet houden. Het
ene paard is gewillig, maar het andere ( de zinnelijke begeerte)
wil steeds den verkeerden kant uit.
We houden dit beeld van. Plato nog even vast.
Socrates had gemeend, dat de deugd leerbaar was, dat recht
inzicht deugdzaam maakte.
Plato voelt de moeilijkheid: de begeerten proberen steeds zich
aan de leiding van het denken te ontworstelen. Deze ervaring
hebben alien opgedaan, die meenden, dat zedelijkheid alleen op
inzicht berustte: de Philantropijnen, de Herbartianen en zovele
anderen meer.

Plato's ethiek sluit zich aan bij zijn psychologie. Hij onderscheidt de vier kardinale deugden: wijsheid, die de deugd moet
zijn van het verstandelijk deel der ziel, dapperheid, die behoort
aan het willende deel der ziel en matigheid, of zelfbeheersing, die
eigen behoort te zijn aan het onedele deel van de ziel. Wanneer
deze drie deugden in de juiste verhouding bestaan, wordt daaruit
de deugd der rechtschapenheid of gerechtigheid gevormd.
We hebben bovenstaande opvattingen nodig om Plato's staatsen opvoedingsleer te begrijpen. De staat is voor Plato een wens
in het groot en nu geeft hij in zijn werk „De Staat" of „De
Republiek - een ontwerp, hoe die staat moet ingericht worden en
vooral hoe men de burgers van dien staat moet opvoeden. Plato's
1 ) Wie er meer van wil weten, leze : „Platoons Phaidoon", een vertaling
van Boutens, waarin Plato de onsterfelijkheid van de ziel tracht aan te tonen.
Uitgave van de Wereldbibliotheek.
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doel is daarbij niet om voor het uiterlijk welzijn van de burgers te
zorgen, maar om den mens tot een hoger zedelijk leven te brengen.
In een goed ingerichten staat vindt men een klasse van mensen,
die overeenkomen met het denkend deel van de ziel. Het zijn de
regerenden en de bestuurders, de „filosofen - . Hun deugd is de
wijsheid. De tweede klasse, overeenkomende met het willende deel
van de ziel, zijn de „wachters - . Hun deugd is dapperheid. Zij
moeten den staat tegen uitwendige en inwendige vijanden
beschermen.
Met het „begerene deel van de ziel komt overeen de brede
massa van handwerkslieden, boeren en kooplui. Zij zorgen voor
de materiele welvaart. Hun deugd is zelfbeheersing, om daardoor
in de eerste plaats hun eigen belangen te dienen.
De juiste verhouding deter drie standen in onderling verband
en ten opzichte van het geheel, vormt de gerechtigheid in den
staat.
Hoe ontstaan nu die standen? Wanneer zal iemand behoren tot
den „Lehrstand - , of tot den „Wehrstand - , of tot den „Nahrstane?
Plato wil niets van erfelijke rechten weten. Het gaat er om, den
rechten man op de rechte plaats te brengen. Daarom wil hij de
voortplanting regelen en de kinderen, die op deze wijze worden
geboren, door den staat, overeenkomstig hun aanleg, opvoeden.
We krijgen dus bij hem een gerationaliseerde „mensenfokkerij"
en de zuivere „staatsburgerlijke - opvoeding 1 ).
Alleen de krachtigste en edelste mannen en vrouwen mogen
nakomelingen verwekken, opdat een veredeling van het ras verkregen worde.
Om dit doel te bereiken, en ook om overbevolking te voorkomen, behoort ongewenste zwangerschap verhoed of verstoord te
worden en gebrekkige of zwakke kinderen moeten worden gedood.
Alle kinderen worden na de geboorte aan de ouders onttrokken,
en door den staat opgevoed. Wanneer men over den aanleg oordelen kan, wordt een selectie toegepast. De „onedele naturen worden ingelijfd bij den „Nahrstand - , terwijl de anderen met
beteren aanleg verder worden onderwezen. Daarna wordt weer
geselecteerd en de jongelui, die sterk en moedig zijn, warden
overgebracht naar den „Wehrstand". De overigen krijgen „hoger
onderwijs" en wel van hun twintigste tot hun dertigste jaar. De
minder voortreffelijken worden dan geplaatst in de practische
staatsambten, maar zij, die een buitengewonen aanleg bezitten,
1 ) Ook deze zaken treden in de laatste decermien weer sterk op den voorgrond en komen hoe langer hoe meer in het centrum der belangstelling te staan.
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worden verder onderwezen en klaargemaakt voor de hoogste
functies. Degenen, die hierin uitmunten, worden op vijftigjarigen
leeftijd onder de „heersers" opgenomen. Zo wordt de leiding van
den staat toevertrouwd aan „de aristocratie des geestes'' en opdat
de beide hogere standen, dus de „Lehrstand" en de „Wehrstancl",
door geen individuele belangen in de vervulling van hun plichten
belemmerd zouden worden, eist Plato voor hen afschaffing van
gezinsleven en privaatbezit.
Deze ontwerpen waren niet bloat theoretische constructies. Plato
heeft inderdaad geprobeerd, in Sicilie, deze plannen tot uitvoering
te brengen. Ze zijn mislukt en daarom heeft hij op zijn ouden dag
een nieuw ontwerp gemaakt, dat bekend geworden is onder den
titel „Wetten". Hierin vinden we niet meer afschaffing van gezin
en privaatbezit. Ook niet de sterke scheiding van regeerders en
geregeerden. Wel maatregelen om overbevolking te voorkomen en
de eis van „leerplicht" voor alle kinderen van beide geslachten.
De religieuze cultus treedt sterk op den voorgrond en een algemene armenverzorging wordt geeist.
Plato is een ster van de eerste grootte aan het firmament der
filosofen. Hij heeft dan ook een geweldigen invloed uitgeoefend.
Allereerst op Aristoteles, later op Plotinus, Augustinus en de
Humanisten, terwijl ook de nieuwste filosofie niet buiten zijn
invloedsfeer is gebleven. De aanhangers van de „natuurlijke
religie" hebben hem beschouwd als een voorloper van het Christendom, omdat hij het „Jenseits" als de ware wereld beschouwde
en omdat zij in de „eros" een parallel zagen met het heimwee naar
den Eeuwige. In den Middeleeuwsen Katholieken priesterstaat
heeft men in zekeren zin getracht den Platonischen staat te
realiseren.
Maar Loch, Plato blijft een „heidens" filosoof. Niet alleen door
zijn maatregelen voor kinderbeperking, ook niet alleen door zijn
dualistische tweespalt tussen geest en stof en zijn verachting van
't lichaam, maar omdat hij de begrippen zonde en genade niet
kent. Ook heeft hij ons geen antwoord gegeven op de vraag naar
den oorsprong der wereld.
(384—'322 v. Chr.).
In de eerste helft van de vierde eeuw voor Christus waren dus
in Griekenland twee filosofische stelsels tot voile ontwikkeling
gekomen, die evenwel diametraal tegenover elkaar stonden, n.l.
het materialisme van Democritus en het idealisme van Plato. Het
eerste, dat gekenmerkt werd door een zuivere theoretische opvatAristoteles
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ting van de wetenschap, vond geen ingang en deze „school" verdween dan ook spoedig. Het laatste was door zijn dichterlijke
conceptie en vooral door zijn schrijnend dualisme evenmin bestemd
om de toekomst te beheersen, hoewel de Platonische richting in
de „academie- nog eeuwenlang een zekeren invloed heeft doen
gelden. Aan Aristoteles, den leerling van Plato, komt de eer toe
een nieuwe „school - , de peripatetische 1 ) , te hebben gesticht, die
een overweldigende betekenis heeft gehad en nog betekenis heeft,
voor het denken van de Westerse mensheid.
Aristoteles, de zoon van den Macedonischen lijfarts Nicomachus,
was op 18-jarigen leeftijd een leerling van de „academie - geworden, waarin hij al spoedig, als leraar in de rhetorica, een vrij zelfstandige rot speelde. Na Plato's dood zwierf hij wat road, totdat
hij op 40-jarigen leeftijd met de opvoeding van Alexander den
Groten belast werd. Toen deze taak geeindigd was, leefde hij
enige jaren als privaat geleerde, maar op 49-jarigen leeftijd ving
hij zijn loopbaan als openbaar leraar in Athene aan. Gedurende
12 jaren is hij als zodanig werkzaam geweest. Toen werd hij
aangeklaagd wegens „goddeloosheid", hoewel de werkelijke reden
was, dat hij als vriend van 't Macedonische koningshuis aan de
Atheners niet langer welgevallig was. Aristoteles besloot om te
vertrekken „opdat Athene zich niet ten tweedenmale aan de filosofie
bezondige". Het volgende jaar overleed hij. Van zijn talrijke
werken een 400 tal — is een groot gedeelte bewaard gtbleven,
zodat men zich een volledige voorstelling kan waken van zijn
systeem, waaruit wel blijkt, dat hij „eine Verkorperung des Geistes
der Wissenschaft ist, wie sie der Welt nicht wieder gesehen
hat" 2 ).
Aristoteles heeft in de eerste plaats de wetenschap van zijn tijd,
die nog weinig gedifferentieerd was, in „yakked' geordend, en
die vakken afzonderlijk systematisch behandeld, n.l. de logica 3 ),
de physica, de psychologie, de kosmologie, de zoologie, de metaphysica, de ethiek, de politiek, de economie, de rhetorica en de
poetiek. Ze vormen samen zijn systeem en nu is dit een der
belangrijkste momenten in zijn denkarbeid geweest, dat hij, om de
tegenstelling tussen zijn twee grote voorgangers Democritus en
Plato — te verzoenen, het begrip der „entelecheia - heeft inge1) Peripatetisoh werd deze school genoemd omdat Aristoteles zijn voordrachten hield in de beschaduwde zuilengangen (peripatoi) van het lyceum
te Athene.
2) Windetband, Geschichte S. 85.
3) De logica werd door hem wetenschappelijk gefundeerd. Hij beschouwde
deze wetenschap als een „weriktuig" waarmee men de kennis van andere vakken
kon verwerven.
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voerd. Entelecheia wordt sours vertaald door het woord ontwikkeling en. daar is niets op tegen, mits men hier niet de bijgedachte
van evolutie aan vastknoopt.
Aristoteles had bezwaar tegen de ideeenleer van zijn. leermeester, omdat die daarmee eigenlijk twee aparte werelden had
geschapen, die weinig aanrakingspunten bezaten. Zij blijven
dualistisch naast elkaar bestaan. „De ideeen werken niet", zei
Aristoteles, waarmee hij bedoelde, dat ze boven de werkelijke,
ervaarbare wereld bleven zweven.
Hij gaat nu voor de verklaring van die werkelijkheid anders te
werk en stelt daarbij scherp tegenover elkaar de begrippen „stof"
en „vorm". De „stof" is wat we zouden kunnen noemen de
materie. De „vorm" is iets geheel anders dan wij onder dit woord
verstaan. Het betekent bij hem: de vormgevende kracht.
Door een voorbeeld worde duidelijk gemaakt wat Aristoteles bedoelt. Wanneer men in een oplossing van kopersulfaat een draadje
hangt, of de oplossing langzaam uitdampt, vormen zich altijd weer
dezelfde soort kristallen. Dat geheimzinnige, dat de moleculen nu
in een bepaalde structuur rangschikt is de Aristotelese „vorm".
Nog een ander voorbeeld. Een plant haalt voedsel uit den bodem
en uit de lucht, maar die materie wordt zo verwerkt, dat er bijv. een
tulp uit ontstaat. Dat doet de „vorm" zegt Aristoteles. De „vorm"
komt overeen met het begrip tulp, dat zich in deze bepaalde bloem
realiseert. De „vorm" is eigenlijk wat Plato idee noemde, maar
die idee vormt niet met de andere ideeen een aparte wereld, die
boven de zichtbare dingen existeert, neen, de idee, het begrip, de
„vorm", zit en werkt in de dingen. Ze is niet transcendent maar
immanent.
Die „vorm" heeft, om het zo eens te mogen zeggen, een bepaald
doe/ op 't oog. In ons voorbeeld, een tulp te vormen. Al het
gebeuren is dus doel-gericht, teleologisch. Dit is een van de kenmerkende verschillen met het materialisme van Democritus, die
alle gebeuren uit de mechanische oorzaken van druk en stoten
wilde verklaren: de mechanische causaliteit.
Aristoteles stelt nu als uiterste grenzen van al wat bestaat, iets,
dat alleen pure materie is aan den enen kant, en iets, dat zuivere
„vorm - is, aan de andere zij de. Dit laatste iets is de godheid, de
„oerbeweger" van alle gebeuren. Niet, dat zij, die godheid, door
beweging of door actief ingrijpen de dingen dezer wereld bestuurt.
Integendeel. De godheid is, als „zuivere vorm", het zuivere denken, dat zich bezig houdt met zijn eeuwig wezen. Zij is het
denkend bedenken van eigen denken, en dat zij de „beweger" is
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van alle dingen komt hierdoor, dat de materie hiemwee heeft naar
god, zoals de ijzerdeeltjes „heimwee" hebben naar de magneetpolen.
De godheid van Aristoteles is dus identiek met de Platonische
idee van het goede.
Het is interessant om na te gaan, welke argumenten deze
heidense filosoof verder aanvoert om het bestaan der godheid te
bewijzen. Naast bovengenoemde redenering, dat er een „zuivere
vorm" moet zijn, verkondigt hij de mening, dat de orde in de
wereld en vooral de doelmatigheid in het planten- en dierenrijk,
zonder de aanname van een goddelijk wezen, volmaakt onverklaarbaar zou zijn. Verder: daar het totaal der dingen een opstijgende reeks van het lagere tot het hogere vormt, moet als eindpunt van deze rij een volmaakt, een volkomen iets existeren. Ten
slotte: omdat alle „beweging'', d.w.z. verandering, een oorzaak
moet hebben, moet men, als men de oorzaken-keten tot aan het
begin vervolgt, komen tot een eerste oorzaak, tot een eersten
„beweger'', die zelf de onbewogen oergrond van alle verandering is 1 ).
Zoals men ziet, maakt Aristoteles Been scherpe scheiding tussen
de godheid en de wereld. Men kan dan ook zeggen, dat zijn
godsbeschouwing op een pantheistisch getint monotheisme wijst.
Die godheid, die alleen maar denkt, want willen en handelen wordt
haar niet toegeschreven, omdat dit zou wijzen op een onbevredigd
zijn en dus een te kort aan geluk, die godheid is een soort wereldziel, die de wereld op doelmatige wijze „beweegr. De wereld is
niet door haar geschapen. Het begrip schepping is onbekend in de
Griekse denkwereld. De wereld is, evenals de mens, zonder begin
in den tijd, d.w.z. eeuwig.
We gaan nu over tot de natuurbeschouwing van Aristoteles. Alles
wat tussen de uiterste grenzen, „zuivere vorm" en „pure materie"
ligt, noemt hij „natuur- . Die natuur verdeelt hij in een aantal rijken
of kringen. Allereerst hebben we het mechanisch, het chemisch en 't
organisch bestaan, waarbij het hogere steeds het lagere veronderstelt, d.w.z. in het organisch gebeuren heeft ook 't chemisch
en 't mechanisch gebeuren aandeel 2 ). Evenwel is de hogere vorm
1) We zullen deze redeneringen later terug vinden bij Thomas van Aquino.
Ze vormen de kernen voor de z.g. „bewijzen" van het bestaan van God.
2) Een voorbeeld ter verduidelijking : in het plantenliohaam hebben scheikundige processen plaats en de bouw van dit plantenlicihaam is een „toepassing"
van de wetten der mechanica. Toch is een plant meer dan een „mechanischchemisch fabriekje". Dat meerdere is nu volgens A. de „vorm". Later heeft
men gesproken van „levenskracht". De strijd tussen „mechanisms" en „vitalisme"
ligt nog niet zo heel lang achter ons.
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niet bloot een product van de lagere, zodat bijv. het organische
restloos uit het chemische en mechanische zou kunnen worden
verklaard. Elke kring is iets zelfstandigs, waarin de lagere op
doelmatige wijze verwerkt wordt.
Iedere kring heeft zijn eigen „worm", zijn eigen wetmatigheid.
Men kan het ook zó zeggen: tussen de rijken bestaan qualitatieve
verschillen. Hiermee kiest Aristoteles partij tegen Democritus, die
evenals de nieuwere natuurwetenschap, alleen maar wil weten van
quantitatieve verschillen. Een voorbeeld moge duidelijk maken wat
hiermee bedoeld wordt. Wanneer wij rood en violet licht zien, dan
zeggen we dat er verschil in qualiteit bestaat; de natuurwetenschap
zegt echter : neen, er is alleen maar een verschil in golflengte,
dat in getallen kan worden uitgedrukt, want rood licht is aethertrilling met een golflengte van 0,8 micron en violet licht met een
golflengte van 0,4 micron. Zo zijn volgens de natuurwetenschap,
electriciteit en licht beide te herleiden tot aethertrillingen en warmte
en beweging zijn eigenlijk ook tot hetzelfde principe te herleiden,
terwij 1, om een derde voorbeeld te nemen, er ook geen grens
bestaat tussen mens en dier, of tussen plant en dier.
Wanneer Artistoteles het organisch rijk gaat beschrijven, constateert hij, dat het organisch leven afhankelijk is en bewogen
wordt door de ziel. De ziel is de entelechie van 't lichaam, d.w.z.,
de in beweging en verandering van 't organisch lichaam, zich
realiserende „worm". Daar is eerst de vegetatieve ziel, die mechanische en chemische veranderingen verwerkt tot de doelmatige
functies van voeding en voortplanting. We vinden haar in het
plantenrijk.
Hoger staat de animale ziel, die a.h.w. de vegetatieve ziel in
zich opgenomen heeft en welke we vinden in het dierenrijk. Haar
functies zijn waarnemen en plaatselijke verandering in de ruimte,
d.w.z., dat de dieren kunnen waarnemen en zich bewegen, want
dat waarnemen leidt tot begeren.
In den mens vormen de vegetatieve en de animale ziel de grondslag, waarop de echte menselijke ziel, de denkziel, kan rusten. Die
denkziel of noes dringt voor de geboorte als een goddelijk element
van buitenaf in het manlijk zaad, en vormt zo het menselijk
lichaam. Die noes is onsterfelijk. Maar men mag hier niet denken
aan wat wij onder persoonlijke onsterfelijkheid verstaan. Aristoteles
verstaat onder noes iets, dat alle individuen gemeenschappelijk hebben, zoiets als de „wereldrede. Natuurlijk heeft hij deze beginselen uitgewerkt in een volledige psychologie, maar we kunnen
die hier niet verder beschrijven. We wijzen er alleen op, dat hij
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de associatiewetten heeft opgesteld en een fijne psychologische
beschrijving heeft gegeven van den puber 1 ).
Is de rede de specifieke „worm" van de mensenziel, dan waarborgt leven overeenkomstig die rede ook de hoogste gelukzaligheid aan den mens. Die gelukzaligheid te bereiken is het hoogste
doel van alle streven en dus stelt hij in zijn ethiek de deugden
wijsheid, inzicht en levenskunst het hoogst. Maar hij heeft dieper
inzicht dan Socrates in het wezen der menselijke natuur. Socrates
meende, intellectualistisch, dat recht inzicht voert tot deugd. Aristoteles ziet in, dat er meer toe behoort, n.l. een constante neiging van
't gevoels- en wilsleven naar het goede en die neiging berust voor
alles op gewenning. Hij onderscheidt daarom ethische en dianoetische deugden. De eerste berusten op de wilsrichting, de laatste op
het zuivere inzicht. Een „systeem der deugden - heeft Aristoteles
niet gegeven. Als algemeen geldend principe geeft hij aan, dat verstandig inzicht altijd het juiste midden tussen de driftachtige
uitersten vindt 2 ). Zo is, om een voorbeeld te geven, dapperheid
het juiste midden tussen lafheid en onbezonnenheid, vrijgevigheid
tussen gierigheid en spilzucht, het gevoel van eigenwaarde tussen
deemoed en opgeblazenheid.
De ethische deugden worden gekweekt door de opvoeding van
den wil, welke door de gewenning leert, om overeenkomstig het
juiste inzicht te handelen. De opvoeding moet er voor zorgen, dat
een gezond geslacht wordt gevormd en daarom geeft hij raadgevingen voor de lichamelijke verzorging van kleine kinderen. Ook
stelt hij de vraag of men bij de opvoeding meer op de verstandelijke ontwikkeling of op de karaktervorming moet letten en of bij
het onderwijs meer de formele vorming of het aanbrengen van
kennis op den voorgrond moet staan. Hij kiest ook hier den middenweg. De opvoeding is eigenlijk staatszaak. De staat is volgens
Aristoteles de hoogste levensgemeenschap en zijn hoogste doel is de
zedelijke vorming van de burgers. ledere staatsvorm is goed, mits zij
deze taak vervult.
Aristoteles is, als de „filosoof van 't gezonde mensenverstand",
de meest invloedrijke denker geweest, die Europa heeft gekend.
De kerkvaders en de Arabieren ondergaan gelijkelijk zijn invloed
en wanneer dan in 't begin van de 13de eeuw de oorspronkelijke
werken in West-Europa bekend worden voor dien tijd kende
1) Deze laatste is in Nederl. vertaling te vinden als aanhangsel in Prof.
Gunnings „Problemen der rijpere jeugd".
2) De zegswijze : de deugd in 't midden, is hiervan de populaire uitdrukking.
Ze heeft m.i. haar ontstaan te danken aan de Aristotelische ethiek en niet aan
de „drie kruisen".
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men hem alleen uit citaten en gebrekkige latijnsche vertalingen
begint een ware zegetocht voor het Aristotelisme, dat in de Scholastiek zijn hoogtepunt vindt en via Thomas van Aquino werkt
het nog door in het Katholicisme van den huidigen dag.
Ook het Protestantisme heeft zich niet los kunnen maken van
dezen denker. Wel keerde Luther zich heftig van hem af, maar
Melanchthon wist het Aristotelisme weer op de Protestantse universiteiten ingevoerd te krijgen. In de Geref. Kerken ging het niet
anders. „Op Melanchthons voorbeeld kwam dan ook onder de
Gereformeerden de studie van Aristoteles al spoedig op. r_;e ethiek,
voorzover zij als wetenschap in dezen tijd werd beoefend, bepaalde
zich tot een explicatie van de ethica Nicomacheia 1 ). Aldus te
Geneve, zo te Straatsburg bij Petrus Matyr, zo elders. Vooral
ook het 5de boek van Aristoteles' ethisch hoofdwerk is van invloed
geweest op onze ethiek" 2 Dat dit niet alleen de ethiek geldt,
maar de gehele filosofie van Aristoteles, moge blijken uit het felt,
dat, toen in 1614 de Groninger academie werd geopend, een professor in 't Grieks werd benoemd op conditie, dat er aan de Hogeschool
te Groningen geen andere dan Aristoteles' wijsbegeerte zou worn
den geexamineerd 3 Dat zijn invloed in die periode haar eindpunt
zou bereiken is nauwelijks te denken. Hier worde alleen maar
vermeld, „dat Bavinck sterk naar Aristoteles neigde - 4
.

.

B. De Helleens-Romeinse filosofie.
Toen Paulus op den Areopagus tegenover de Griekse filosofie
kwam te staan, waren het niet de leraars van de Platoonse
academie, noch de denkers uit de peripatetische school, die met
hem debatteerden, maar „sommigen van de epicurelsche en stoische
wijsgeren - . Hand. 17 : 18.
Academici en peripatetici hadden zich teruggetrokken in de eenzaamheid van de studeercel. Twee andere stelsels, die reeds enkele
eeuwen oud waren, het Epicurisme was evenals de Stoa omstreeks
300 v. Chr. ontstaan, hadden langzamerhand groten invloed weten
te krijgen.
De Griekse geest had zich vooral bewogen op intellectueel
gebied. „Griechentum ist Intellektualismus" heeft Windelband
1) Nicomachische ethiek is de ethiek van Aristoteles, tenminste een bewerking er van, die waarschijnlijk door A.'s zoon Nicomaehus igepubliceerd weird.
2) Prof. .Geesink, Geref. Ethiek. II, blz. 456. Kampen 1931.
3) Dr L. H. Wagenaar, Leven van Graaf Willem Lodewijk, blz. 333.
4) Dr D. H. Th. Vollenhoven, Het Calvinisme en de reformatie der wijsbegeerte, blz. 318. Amsterdam 1933.
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eens kort en duidelijk gezegd 1 ) en Socrates, Plato en Aristoteles
waren wel intellectualisten pur sang geweest. Maar de mensheid
moest het ondervinden, zoals ze het nog herhaaldelijk zou doorleven, dat het intellectualisme noch op de vraag naar de hoogste
levenswaarden, noch zelfs op de vraag mar de hoogste waarheid
het antwoord kan geven.
Wanneer dan door den loop der geschiedenis het individu, dat
grote betekenis had in de Griekse stadstaatjes, en dat zijn zedelijk
steunpunt vooral in de staatsethiek vond, van zijn plaats wordt
gedrongen en verlaagd wordt tot een onbeduidend atoom in de
grote wereldrijken, wanneer het noodlot, of hoe men die krachten
ook noemt, die boven 't menselijk bereik blijven, over de wereld
heen raast en gehele volken vernietigt en gehele wereldrijken van
de aarde verbant, dan blij ft de mens zekerheid en hou-vast zoeken,
maar zoekt ze nu eens in zichzelf, dan weer schijnt de vastheid
van het innerlijke, persoonlijke leven nog slechts een steunpunt
te bieden; de vraag, hoe moet ik mijn leven inrichten om gelukkig
te zijn of te worden, dringt zich op den voorgrond.
Filosofie wordt levenskunst en als zuivere wetenschap heeft zij
alleen in zoverre waarde, als zij kan helpen om de gelukzaligheid
van den mens zeker te stellen.
Epicurus en de Stoa wijzen nu beiden een weg tot het bereiken
van de gelukzaligheid. Maar beiden dwalen, omdat ze geen juist
inzicht hebben in het wezen der menselijke natuur en evenmin een
juiste opvatting van „het hoogste goer. Blaise Pascal, de bekende
Franse wijsgeer, heeft op deze eerste fout gewezen toen hij
schreef: „Het schijnt, dat de oorzaak van de dwalingen van
Epictetus en de Stoicijnen aan den enen kant, en van Montaigne
en de Epicuristen aan de andere zij de, is, niet geweten te hebben,
dat de staat van den tegenwoordigen mens verschilt van den staat,
waarin hij geschapen werd. De eersten hebben wel sommige trek
ken van zijn oorspronkelijke grootheid opgemerkt, maar zijn verdorvenheid over 't hoofd gezien en daarom deden ze alsof zijn
natuur gezond was en geen behoefte aan herstelling had; wat hen
geleid heeft tot den hoogsten graad van hoogmoedigheid. De
anderen, die zijn huidige misere erkenden en zijn vroegere waardigheid ignoreerden, beschouwden zijn natuur als noodzakelijker
wijze ziek en onherstelbaar; wat hen deed wanhopen om ooit lets
waarachtig goeds te bereiken en hen daardoor voerde tot de
uiterste lafhartigheid. (Line extreme lachete) " 2 ).
1) Pralud. I, S. 118.
2) Pascal, Sur Epictete et Montaigne § 3. Deze karakteristiek wordt hier
gegeven, omdat deze tegenstelling ook nog in onze dagen bestaat.
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Epicuristen.
De Epicuristen hebben hun voorlopers in de Cyrenaici, een
kleine filosofische secte, die ontstond in de rijke handelsstad
Cyrene in Noord-Afrika, omstreeks 400 v. Chr. De hoofdvraag
is bij hen: „waarin bestaat de gelukzaligheid?" Antwoord: In ieder
mens en ieder dier leeft een instinct, waardoor hij tracht lust te
gewinnen en onlust te vermijden. Daaruit volgt, zo redeneerde de
stichter Aristippus, dat de lust het enige is, dat werkelijk waarde
heeft. Daarom is genieten het doel van 't leven. Dit is het zuivere
hedonisme.
De zinnelijke lust wordt 't hoogste gesteld, maar men moet met
fijnen smaak het „goede - uitkiezen en nimmer het slachtoffer van
het lustprincipe worden. „Heersen, niet beheerst worden", zegt
Aristippus. Oak in de Cyrenalsche school vinden we een soort
ontwikkeling van het hedonisme, dat als een waarschuwing kan
gelden voor deze ethiek. Had men eerst het zinnelijk, ogenblikkelijk
genieten op den voorgrond gesteld, later kwam men er toe om
geestelijk genot het hoogst te achten, omdat zingenot zo vaak
misere brengt voor de toekomst.
Maar 't leven brengt onvermijdelijk rampen met zich mee.
Genieten is altijd maar een tijdelijk lets, dat gevolgd wordt door
verveling en geblaseerdheid. Daarom kan men de doden alleen
prijzen, omdat zij geen onlust kennen en daaruit trekt Hegesias
de consequentie om tot zelfmoord aan te sporen en hij propageert
dit redmiddel met zoveel succes, dat men hem daarom uit
Alexandria verbannen heeft. Het hedonisme ging dus over in
pessimisme. Met deze Cyrenaci nu zijn de Epicuristen verwant.
Ze zijn alleen bedachtzamer.
Epicurus, geb. in 341 v. Chr., kwam als man op leeftijd naar
Athene, waar hij een tuin kocht. In dien tuin vestigde hij zich
met zijn aanhangers en vormde een soort broederschap. De tuin
moet dit opschrift hebben gedragen: „Vreemdeling, hier zal het
u goed zijn; hier is het hoogste geluk de lust". Epicurus, die zelf
een ingetogen man was, stelde het geestelijk genot bovenaan. Dat
betekent volgens hem, „dat het lichaam van smarten en de ziel
van onrust bevrijd blijve". Om dit te bereiken moet men deugdzaam zijn, want de deugd is, zo zegt hij, de juiste „meetkunst - ,
die ons leeft hoe we lust, die binnen ons bereik ligt, of die slechts
gering is, moeten afwijzen om intenser genot in de toekomst te
verwerven, of die ons den weg wijst, hoe we door het verdragen
van kleine ongemakken de dreigende zware onheilen kunnen ontgaan. Daarom is geluk niet bereikbaar wader inzicht. De Epicu39

ristische filosofie neemt het bestaan van goden aan, die onbekommerd en vrolijk leven in de ruimten tussen de afzonderlijke werelden. Zij bemoeien zich evenwel niet met de mensen: dus behoeft
men ze niet te vrezen. Een goddelijke wereldregering kan men
missen, immers de wetenschap toont aan, dat alles „natuurlijk"
toegaat. Om dat aannemelijk te maken moet de natuurwetenschap
beoefend warden. Niet om tot zuivere kennis van de natuur te
komen, maar alleen om vrees en bijgeloof te bestrijden 1 ).
De leer der onsterfelijkheid is hun een gruwel: het leven kan
immers alles geven en de gedachte aan een leven na dit leven
zou vrees voor den dood opwekken. Die vrees voor den dood zou
de zielerust verstoren. Daarom trachten ze de opkomende vrees
voor 't sterven te bezweren met een sofisme van dezen inhoud:
„waar wij zijn is hij (n.l. de dood) niet, en wanneer hij er is, zijn
wij er niet weer".
Men moet zich niet nodeloos zorgen op den hals halen en
daarom raadt Epicurus het huwelijk af, evenals 't aanvaarden van
staatsambten. Maak je dus niet druk om voor anderen te zorOn
of plichten te vervullen, in de hoop op een beloning in het biernamaals. Paulus wijst hierop, wanneer hij, in zijn majestueus betoog
over de opstanding der doden, even de Epicuristen sprekend
invoert met de woorden: „Laat ons eten en drinken, want morgen
sterven wij". Dat was de werkelijke levenshouding van de
Epicuristen 2
) .

De Stoa.
De Stoa heeft wel verschillende opvattingen met de Epicuristen
gemeen, maar hun levensbeschouwing staat toch veel hoger. Ook
bij de Stoicijnen is de zielestilte, de ataraxie, het hoogste levensdoel, maar zij willen het op minder egolstische wijze bereiken. Ook
zij hebben hun voorlopers en wel in de Cynici, een kleine groep
van mensen, die na Socrates levende, de leuze hadden aangeheven, die nog zo vaak zou weerklinken: „naar de natuur terug".
1) Ongeveer dezelfde argumentatie vinden we bij R. Rijkens in zijn veel
gebruikte „Beknopte Opvoedkunde" waar we op blz. 157, van den 7den druk,
1889, lezen : „Ze (de natuurkennis) verhindert bovendien, dat de mens de ijdele
scheppingen zijner verbeelding als werkelijk bestaande beschouwt, gaat daardoor
het bijgeloof tegen en bewaart den miens voor veel onrust en dwaasheden".
Zuiver Epicuristisch dus. Trouwens het Epicurisme is in de praktijk steeds
gehuldigd en niet het minst in de laatste helft der vorige eeuw.
2) Zie de Kanttekening op 1 Cor. 15 : 32. Dat Paulus de geschriften van de
filosofen kende blijkt nit het citaat : „Kwade samensprekingen bederven goede
zeden", dat hij aanhaalt uit den Grieksen dichter Menander, een Stoicijn.
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Diogenes was een van de hunnen geweest en hij had hun
gehele program samengevat in de woorden: „hoe minder behoeften, hoe nader de goden."
Een rijk koopman, Zeno van Citium op Cyprus, die evenwel
zijn gehele fortuin verloren had, neemt deze leer weer op en
vestigt, omstreeks 300 v. Chr., in een oude zuilengang te Athene
— de Stoa een nieuwe „school - . Tot deze „school - hebben
beroemde mannen behoord, o.a. Kleanthes, wiens uitspraak: „want
wij zijn ook van zijn geslacht - door Paulus op den Areopagus wordt
aangehaald 1 ). Later toen de Stoa naar Rome verhuisde, behoorden
de redenaar Cicero en de filosoof Seneca, de vrijgelaten slaaf
Epictetus en de Romeinse keizer Marcus Aurelius tot deze beroemde ethische richting. Want eigenlijk is de Stoa een ethisch
systeem. Wel onderscheiden ze de wetenschap in logica, natuurfilosofie en ethiek, maar de zedeleer is het vak, zoals ze zelf aangeven door hun vergelijking: de zedeleer is de dooier van het ei,
de natuurleer het wit en de logica slechts de schaal.
In de kenleer zijn de Stoicijnen aanhangers van het sensualisme,
d.w.z. de opvatting, dat al onze kennis ontstaat door de zinnen,
door waarneming. De ziel gelijkt oorspronkelijk immers op een
onbeschreven wastafeltje — tabula rasa
waarop de voorstellingen worden afgedrukt door de inwerking van de dingen buiten
ons. Llit deze voorstellingen ontstaan de begrippen en zo is het
te verklaren, dat wij mensen, zoveel gelijksoortige begrippen
gemeen hebben. Later leerde Cicero, dat deze algemene begrippen
„aangeboren - zijn, waarmee hij dan vooral de grondbegrippen van
recht en zedelijkheid, godsdienst en onsterfelijkheid op 't oog
heeft. Op de vraag of de zintuigen ons niet bedriegen en of 't
verstand niet verkeerd kan oordelen, antwoordt de Stoa: neen,
wanneer de wij ze, die deel heeft aan de wereldrede, er van overtuigd is, dat de voorstellingen zich met nadruk aan hem opdringen,
Toen later aandan is die evidentie het criterium der waarheid.
geboren begrippen werden aangenomen sloeg de emperisch-sensualistische kenleer in haar tegendeel om en werd zij rationalistisch. Trouwens in meer opzichten is de Stoa in haar langdurig
bestaan van inzicht veranderd.
God en natuur waren voor de Stoicijnen een en de mens werd
beschouwd als een deel van die god-natuur. Lichaam en ziel worden evenwel dualistisch tegenover elkaar gesteld.
Seneca noemt het lichaam de gevangenis der ziel en spreekt
1 ) De Kanttekening zegt, dat Aratus de schrijver is. Paul Barth in „Die
Stoa", S. 176: Menander of Aratus. Paulus spreekt van „enige van uw poeten",
zodat dit er op wijst, dat meer dan een deze uitspraak hebben gedaan.
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herhaaldelijk over den dood als over „de kluisters der menselijke
slavernij verbreken". Over de onsterfelijkheid der ziel werd verschillend gedacht. Seneca gebruikt op sommige plaatsen uitdrukkingen, waaruit men zou moeten afleiden, dat hij er niet in gelooft,
terwijl hij op andere plaatsen weer een anderen indruk vestigt. Bij
Marcus Aurelius vinden we deze beschouwing: „Indien de zielen
voortbestaan, hoe zou het dan mogelijk zijn, dat het luchtruim ze
van eeuwigheid af alle zou kunnen bevatten? Maar bevat de aarde
dan ook niet de lichamen van hen, die gedurende al die eeuwen
begraven werden? Evenals die lichamen na enigen tijd door ontbinding en vergaan plaats maken voor andere doden, evenzo
blijven de in het luchtruim verplaatste zielen daar nog een wijle,
worden dan ontbonden, verstrooid, gelouterd, in de oerstof van
het Al opgenomen en maken op deze wijze voor de volgende zielen
plaats" 1 ).
Al wat bestaat is stoffelijk. Ook de kracht is niet immaterieel,
maar de fijnste stof zelf. De werkende kracht in het heelal is de
godheid. Zij doordringt de wereld als een alomtegenwoordige
aclem, zij is de wereldziel, de wereldrede. Al wat is, is een modificatie van deze goddelijke kracht en alles lost zich, in eeuwige
wisselingen, weer op in deze goddelijke energie. Alles gebeurt
volgens een innerlijke en absolute noodwendigheid en dat absoluut
noodwendige is tevens het absoluut doelmatige. Daarom luidt de
ethische eis: leef in overeenstemming met de natuur en daar de
menselijke rede een deel is van de wereldrede, is leven naar de
natuur tegelijk ook leven volgens de rede.
De ethiek van de Stoa is ons een voorbeeld hoe ver de mens
het kan brengen met eigen middelen, d.w.z. zonder de Openbaring,
maar toont ons tevens, hoe zo'n ethiek moet uitlopen op verfijnd
egoisme. Ze is een der vele vormen van „Selbsterlosung - .
De grote drij fkracht in de mensenziel is de drift tot zelfbehoud,
zijn verlangen naar gelukzaligheid. Deze kan bereikt warden door
het beoefenen der deugd, ja eigenlijk zijn deugd en geluk identiek.
Maar er zijn vijanden, die proberen van een deugzaam leven af
to houden. We kunnen ze samenvatten onder deze twee begrippen : de affecten en de uitwendige dingen. Daartegen moet de
strijd worden aangebonden. De affecten, de zielsontroeringen belagen steeds de ataraxie, de zielestilte. Affecten zijn: toorn, medelijden, vrees en lust. Ook de laatste. Zij mag nooit voorwerp
van ons streven zijn. Hier hebben we de scherpste tegenstelling
met de Epicuristen. Wel erkent de Stoa de vreugde als een
1)
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Marcus Aurelius, Selbstbetrachtungen Reclam, S 50.

begeerlijk lets, maar zij geeft van vreugde deze omschrijving :
„vreugde is de verheffing der ziel, die op haar eigen, ware
goederen vertrouwt".
Bezittingen, rijkdom, gezondheid, ja zelfs het leven is lets, dat
op zich zelf geen waarde heeft. Men kan ze aanwenden ten goede
of ten kwade, maar wanneer men er van beroofd wordt, heft dit
de deugdzaamheid of de gelukzaligheid niet op.
Er is maar een ding, dat werkelijk waarde heeft : de deugd.
Die te beoefenen is plicht.
De deugd berust op wezen, d.w.z. op het juiste inzicht van wat
goed en wat kwaad is. Ze is daarom leerbaar. Wie dat rechte
inzicht bezit is een wijze en zo'n wijze te worden is het ideaal
van den Stolcus. De wijze is vrij, ook wanneer hij in boeien is
geklonken, want hij handelt steeds volgens eigen willen, nooit
beinvloed door vrees of begeerte. Zijn leven is vrij van alle af fecten en verstoringen des gemoeds; hij is absoluut hartstocht-loos.
Niets bewenen, niets bewonderen, is zijn verlossingswoord. De
wijze alleen is koning, want hij alleen wordt niet door wetten
geregeerd en is niemand rekenschap schuldig. Zelfs, op zich zelf
verwerpelijke en schandelijke handelingen, zoals bedrog, zelfmoord,
bloedschande, mag hij bedrijven, mits ter rechter tijd en in deugdzame gezindheid volvoerd.
De wijze is de ware priester, de ware rijke, de ware denker.
Hij vergist zich niet; hij veronderstelt niet; hij tveet. Hij bezit het
enige wat waarde heeft. Medelijden is hem vreemd; toch helpt hij
wel. Men vindt hem in het paleis en in de hut.
Tenslotte moeten we nog opmerken, dat de Stoicijnen een zeker
kosmopolitisme voorstonden. Alle mensen zijn in het wezen der
zaak gelijk. Daarom willen ze niet het verschil tussen Hellenen en
Barbaren, waarop de oudheid zo prat ging, handhaven. Ook bepleiten ze volkomen gelijkstelling tussen man en vrouw en
erkennen evenmin een eigenlijken slavenstand en het antieke voorschrift, dat men zijn vijanden moet haten en hen alleen moet
overtref fen in het aanbrengen van leed, wordt bestreden door de
oudere Stoa, die leert, dat de wijze ten opzichte van zijn vijanden
mild en vriendelijk behoort te zijn.
De Stoicijnse leer heeft een geweldigen invloed uitgeoefend. Niet
alleen op het Neo-Platonisme, maar ook op de Christelijke denkers. In de eerste plaats op de apologeten, zoals Justinianus de
Martelaar en zelfs op Tertullianus, maar daarna op de dogmatici,
zoals Clemens van Alexandria en Origenes en zelfs op de kerkvaders Ambrosius en Augustinus. Zelfs gaf, in de vroege Mid,
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deleeuwen, een priester het „Handboek der Moraal" van Epictetus
uit als een leerboek der Christelijke moraal 1 ), waarin hij alleen den
naam Socrates verving door den naam Paulus. Uitdrukkingen, die
geheel in strijd waren met de Christelijke opvattingen, bij v. „dat
het natuurlijke goed is", werden onveranderd overgenomen.
In den nieuwen tijd vinden we Stoicijnse invloeden bij alien,
die de „natuurlijke religie", het „natuurrecht - en de „natuurlijke
ethiek" propageren. Zo is „de ethiek van Descartes bijna niets
anders dan een vernieuwe Stoicijnse zedeleer" 2 ) en Kant doer in
zijn „Kritik der praktischen Vemunft - zeer vaak aan de Stoa
denken.
De antieke geestescultuur is ondergegaan in scepticisme en
mysticisme. Omdat zij steeds met eigen middelen den hemel wilde
bereiken, werd zij een toren-van-Babel-bouwer. Meer niet. Hoever zij het ook had gebracht in kennis van de hogere dingen en
in het streven naar een zedelijk leven, zij kende niet den waren
weg naar de gelukzaligheid. Paulus wijst daarop in zijn brief
aan die van Corinthe 3 ) : „Want nademaal, in de wijsheid Gods,
de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het
Gode behaagd door de dwaasheid der prediking, zalig te maken
die geloven".
Noch Socrates, noch Plato, noch Aristoteles, noch de Stoa, om
maar van Democritus en Epicurus te zwijgen, hebben God gekend.
Hoewel ze een „Ahnung" hadden van het Goddelijke, hebben ze
God niet gekend in Zijn majesteit: de Souverein van al wat is; de
Schepper van hemel en aarde. Maar nog veel minder heeft het
Griekse denken God gekend als den barmhartigen Vader, die
alien zalig maakt, die geloven in het Kruis. Dat was hun een
dwaasheid. Hun wijsheid was beperkt, „Diesseitig - . Ware wijsheld kan alleen geboren worden, wanneer we de waarde weten
te schatten van al „het zijnde" en dat impliceert, dat we onze
kennis ook uitstrekken tot wat in den hemel is, wat ons geopenbaard is; dat we weten, wie God is en wie de mens is; hoe de
verhoudingen zijn niet alleen op deze aarde, maar in de eerste
plaats tussen Schepper en schepsel; tussen Verlosser en zondaar.
Daarom is de vreze des Heeren het beginsel der wijsheid, omdat
zij de juiste verhoudingen ziet. Daarom is, naar het woord van
Lactantius: „verus philosophus amator Dei" en „Christianus verus
philosophus" 4
.

1) Paul Barth, Die Stoa, S. 190. Stuttgart 1922.

2) P. Barth, t. a. p. S 212.
3) 1 Cor. 1:21.

4) De ware filosoof een beminnaar van God en de Christen de ware filosoof.
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Terugblik.
Voor de geschiedenis der wijsbegeerte is de Griekse filosofie
van de grootste betekenis, omdat zij grondbegrippen heeft gevormd, die in vele opzichten de ontwikkeling van 't verdere
denken hebben beheerst en welke oak in de tegenwoordige wetenschap nog telkens naar voren komen 1 ).
1. Allereerst zien we, in de kosmologische periode, de vraag
ontstaan, wat Loch de oergrond der dingen kan zijn. De drie
Milesiers geven een antwoord en daarbij grijpt Anaximander reeds
naar een metaphysische verklaring, als hij de oerstof „het goddenoemt.
2. In 't wereldprincipe der Jonische natuurfilosofen zijn de
momenten zijn en worden nog niet onderscheiden. Deze begrippen
komen to voorschijn bij de verdere ontwikkeling der filosofie : het
begrip van 't ene, onveranderlijke zijn wordt 't grondbegrip der
Eleaten, het begrip van 't eeuwig worden beheerst de filosofie
van Heraclitus.
3. Men ziet in, dat deze extreme opvattingen niet de juiste
kunnen zijn. De tegenstelling wordt verzoend: er is een zijn in de
onveranderlijkheid der elementen; er is een worden in de telkens
veranderende groepering van die elementen. Bij Empedocles en
Anaxagoras is die verzoening nog vrij onvolkomen; bij Democritus
wordt de tegenstelling geheel opgelost. De atomen zijn het starre
zijnde; de steeds hernieuwde verbindingen het vloeiende worden.
Het wijsgerig denken is hier bij de Grieken geeindigd in volslagen
materialisme.
4. De anthropologische periode houdt zich niet met 't probleem

zijn of worden bezig, maar er komt een andere vraag naar voren:
bestaat er jets, dat algemene geldigheid bezit, m.a.w. zijn er
normen, die boven den individuelen mens staan. De Sofisten
beantwoorden deze vraag ontkennend. Socrates leert: er bestaat

waarheid, er bestaat deugd, er bestaan normen. Hij zoekt die
normen niet in een hogere wereld, maar in de mensheid; ze liggen
binnen 't bereik van 't denken; daarom is „de deugd leerbaar".
5. De systematische periode brengt een ander probleem: van
welken aard is 't zijnde. Plato geeft een stelsel, dat vierkant tegenover 't materialisme staat. Hij leert: de ideeen zijn het zijnde, en
In zijn
de verschijnselen in de zichtbare wereld zijn het worden.
systeem is de invloed van Socrates merkbaar: het ethisch moment
1 ) Zie hiervoor : Dr H. Bavinck, Christelijke Wereldbeschouwing, Kampen 1929.
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overheerst in 't idealisme van Plato. Bij Democritus daarentegen
is van zedelijke principes niets te merken.
6. Aristoteles poogt de tegenstelling tussen deze beide grote
systemen te verzoenen, „door den totalen inhoud der Griekse
wetenschap te laten kristalliseren om het begrip ontwikkeling
(entelecheia), waardoor hij den filosofischen leraar der toekomst,
en zijn systeem tot de meest volmaakte uitdrukking van het
Griekse denken were 1 ).
. De Hellenistisch-Romeinse wijsbegeerte houdt zich slechts in
de tweede plaats met bovengenoemde problemen bezig : zij is
levensfilosofie. De vraag naar 't handelen staat in het middelpunt.
De Epicuristen willen lust verwerven; de Stoicijnen lokt 't ideaal
van „den wijze -.

8. De Griekse filosofie eindigt in scepticisme en mysticisme
eclecticisme.
1)
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Windelband, Gesch. d. Philos., S. 83.

of

AFDELING II.

DE MIDDELEEUWSE FILOSOFIE.
1. De periode voor Augustinus.
Toen het Christendom zijn intrede in de Grieks-Romeinse
wereld deed, vond het daar een hoge cultuur en een gerijpte
wetenschap, die evenwel reeds het hoogtepunt van haar aanzien
en macht overschreden hadden. Filosofie was enerzijds tot levenskunst geworden en verliep anderzijds in mysticisme en scepticisme.
In deze, ten ondergang neigende wereld, trad de Christelijke
religie op met de pretentie een waarheid te bezitten, die alle verstand te boven gaat. Welke kracht het bezit dier waarheid verleende, toonden de eerste Christenen in hun leven en vooral in
hun sterven, wanneer zij blijmoedig den marteldood ondergingen.
Dit maakte een machtigen indruk in de heidenwereld.
De officiele wetenschap gebruikte, als altijd, bespotting en beschimping als haar eerste bestrijdingsmiddelen. Spoedig gingen de
staatsmachten over tot groot opgezette vervolgingen. Niets hielp.
Langzamerhand moest de heidense wereld rekenen met het Christendom : zij gaat het nu wetenschappelijk aanvallen.
Na het apostolische tijdvak kwam het Christendom hoe langer
hoe meer met de wijsbegeerte in aanraking. Nu bestond er niet
alleen verschil over de vraag, wat de hoogste waarheid dan toch
wel inhield, maar tussen beide bestond, en bestaat nog, verschil
over het orgaan, de functie, waarmee men zich die waarheid kan
toeeigenen.
De Christelijke religie eist geloof, pistis, voor het aannemen
van en indringen in de Goddelijke openbaring, welke waarheden
onthult, waaraan het hoogste heil des mensen hangt. De wijsbegeerte daarentegen wil haar doel bereiken door 't zoeken naar
kennis, door redenering, door 't verwerven van wetenschap
(gnosis) 1 ).
Door de bestrijding der wetenschapsmensen uit het heidendom
„werden de Christenen gedwongen om over den inhoud der open1)

De o van gnosis moet uitgesproken worden als de oo van doos.
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baring no te denken, en een ware, christelyke gnosis te stellen
tegenover de valse - 1 ).
De kwestie, waar 't in de Middeleeuwen vooral om gaat, is dan
ook de verhouding van geloven en weten, van pistis en gnosis,
een kwestie, die in 't algemeen voor het Christelijk leven van
grate betekenis is en die tot op den huidigen dag, zij het in
veranderde vormen, steeds weer naar voren getreden is.
Nu is vierderlei verhouding denkbaar en die verschillende
relaties zijn dan ook in de geschiedenis van het geestelijk leven
tot uiting gekomen.
Men kan 't standpunt innemen, dat pistis en gnosis niet alleen
niets met elkaar te maken hebben, maar dat ze zelfs antithetisch
tegenover elkaar staan. Nu kan men verder of aan 't geloven of
aan het weten het monopolie van waarheid-verwervende-functie
toekennen. De eerste opvatting vindt men o.a. bij de apostolische
vaders van de Noordafrikaanse school, waarvan we Tertullianus
als den voornaamsten vertegenwoordiger kunnen beschouwen. De
tegengestelde mening, n.l. dat 't weten alleen tot de waarheid
leidt, treft men niet aan in de Christelijke kerk, maar wel bij 't
rationalisme en 't zuiverst bij het positivisme.
Verder kan het streven gericht zijn op een samenwerking, een
verzoening van pistis en gnosis. Ook in dit geval bestaan twee
mogelijkheden. 't Weten wordt toch boven 't geloven gesteld, of
't omgekeerde is het geval. De opvatting, dat de gnosis toch de
hoogste vorm van kennis is, waarbij de pistis slechts als „vorstufe kan dienen, dat dus de pistis moet verheven worden tot gnosis,
tref fen we aan bij de Gnostieken en in gematigder vorm o.a. in
de Alexandrijnse school, waarvan Origenes de representant is. juist
het omgekeerde wordt verdedigd door Augustinus en in nog
sterker mate door de Scholastiek, die niets anders wilde, dan dat
de wijsbegeerte de dienstmaagd zou zijn van de theologie: „Ancilla
theologiae".
Na deze inleidende opmerkingen kunnen we overgaan tot de
bespreking van de voornaamste denkers, die invloed hebben uitgeoefend op de wetenschappelijke opvattingen van hen, die geleefd
hebben in de Lange periode, die men samenvat onder den naam
van Middeleeuwen, een periode, die later, vooral ander den invloed
der „Aufklarung - , het praedicaat „duister - heeft ontvangen.
Die karakteristiek is evenwel in haar algemeenheid onbillijk: er
zijn zware schaduwen, maar aan lichtpartijen ontbreekt het
ook niet.
1) D r H. Bavinck, Geref. Dogmatiek I, biz. 55. Kampen 1895.
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Tertullianus (150.-220), behorende tot de z.g. Noordafrikaanse
school, vraagt 't eerst onze aandacht. Hij wil van een synthese
tussen Christendom en wijsbegeerte niets weten. „Wat hebben
Athene en Jeruzalem, wat hebben de academie en de kerk, wat
hebben ketters en Christenen gemeen?" zo vraagt hij.
Met voorliefde wijst hij op de dwalingen der Griekse wijsgeren
en Plato is voor hem „de patriarch der ketters'', bij wien alle
dwaalleraars hun licht hebben opgestoken. De inhoud der openbaring gaat ver boven de rede uit. Ze is in tegenspraak met de
rede, doch dit irrationele is juist het kenmerk van de Goddelijke
openbaring. Tegenover haar heeft de rede eenvoudig het hoofd
te buigen. „Gods Zoon is gekruisigd: wij schamen ons daarover
niet, wijl het smadelijk is; gestorven is Gods Zoon: het is volkomen
geloofwaardig, wijl het dwaas is; Hij is uit het graf verrezen: het
is zeker, wijl het onmogelijk is".
Llit dit citaat kan men zich een voorstelling maken, hoe Tertullianus zich de verhouding van pistis en gnosis denkt. De woorden: „Credo, quia absurdum = Ik geloof, omdat het dwaas is",
die hem in den mond gelegd worden, heeft hij evenwel niet
gebezigd, maar konden van hem afkomstig zijn.
Stond deze school dus totaal afwijzend tegenover de filosofie,
de houding, die de Alexandrijnse theologen tegenover de wijsbegeerte aannamen, was geheel anders.
„Hun streven was, om de kerkelijke geloofsleer om te zetten in
een speculatieve wetenschap
Geloof moge goed zijn en nodig voor de eenvoudigen, de ontwikkelden hebben daaraan niet genoeg. De theologie moet er
naar staan, om den inhoud des geloofs te ontwikkelen tot een
wetenschap, die niet rust op autoriteit, maar in zichzelve haar
waarborg en haar bevestiging vindt" 1 ).
Origenes (185-254) is de meest bekende geleerde uit deze
school. Hij maakt gebruik van de Griekse filosofie, vooral van
Plato en van de Stoa, om een systeem te scheppen, dat te
beschouwen is als een verzoening tussen geloof en wetenschap. „De grondslag daarvan vormt echter minder het Christendom, dan wel het Platonisme" 2 ).
Origenes is van meening, dat de heidense filosofie mag beschouwd
worden als een propaedeuse tot het Christendom. Hij steunt daarbij
op de beschouwingen van Justinianus, bijgenaamd de Martelaar,
daar deze omstreeks 165 in Rome den marteldood gestorven was.
1) Bavinck, Geref. Dogmatiek I, biz. 60.
2) Rudolf Eucken, Lebensansohauungen der groszen Denker, S. 195, 12e
Auflage.
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Deze Justinianus had geleerd, dat God zich had geopenbaard
door de volkomenheid Zijner schepping. Deze openbaring ging
buiten den mens om, maar in den mens openbaarde God zich door
den redelijken aanleg van het, naar Zijn evenbeeld geschapen
wezen. Deze algemene openbaring werd evenwel door boze
demonen en door de zinnelijke driften in den mens tegengewerkt.
Daarom had God zich, ten behoeve van den mens, bediend van
een bijzondere openbaring, die niet alleen in Mozes en de profeten, maar ook in de mannen van de Griekse wetenschap aan den
dag was getreden. Wat evenwel in dien voortijd te voorschijn is
getreden, is vaak een omsluierde, verdonkerde waarheid. De gehele,
zuivere waarheid, de logos, is eerst in Christus, den mens geworden logos, die tevens Gods Zoon is, ten voile geopenbaard. Wat
dus de heidense filosofen aan waarheid hebben gevonden, komt
voort uit den logos en is in den grand der zaak Christelijk.
Origenes, zoals reeds gezegd is, neemt dit standpunt ook in.
Bekend is zijn uitspraak, dat, evenals de Israelieten bij hun
uittocht uit Egypte gouden en zilveren vaten van de Egyptenaars
afdwongen om daarmee Jehovah te dienen, zo ook de Christelijke
denkers de waarheidswaarden van de Griekse filosofie moesten
aanwenden om een Christelijke theologie op te bouwen. Naar
Origenes in conflict komt met den Bijbel, neemt hij zijn toevlucht
tot een allegorische verklaring van het Bijbels verhaal, een
methode, die veel navolging heeft gevonden.
Ook bij Origenes ontmoeten we de leer van den logos, in welke
de Goddelijke wijsheid persoon is geworden. Hij is, evenals de
Vader, eeuwig en door hem is de wereld geschapen, die hij nog
onderhoudt en doordringt. Die wereldschepping denkt Origenes
zich als een eeuwigheidsproces, want Gods macht en goedheid
zouden geen bestaansgrond hebben, als er geen wereld was, waarin
hij deze deugden zou kunnen openbaren. Ook is de onveranderlijkheid van God niet te rijmen met de opvatting, dat de wereld
op een bepaald tijdstip zou gecreeerd zijn. In overeenstemming
hiermee leert hij de prae-existentie der zielen. Alle geesten heeft
God, die zelf reine geest is, oorspronkelijk in gelijke volkomenheid
geschapen en met wilsvrijheid begiftigd, opdat zij het goede uit
eigen aandrift zouden doen. Sommige geesten zijn aan God trouw
gebleven. Het zijn de engelen en zij hebben de oorspronkelijke
volkomenheid behouden.
Vele geesten zijn van God afgeweken; zij zijn gevallen. De
ergsten werden duivels, de minder erge mensenzielen. Hun
straf bestond hierin, dat ze aan de materie werden gekluisterd,
want die materie, die ook in een hogeren, bovenzinnelijken toe50

stand had verkeerd, had sedert den zondeval een grof-zinnelijk
karakter verkregen.
Evenwel, de gehele schepping wordt door een Goddelijk opvoedingsplan beheerst. Door den arbeid van den, in Christus vlees
geworden logos, zullen alle geesten, towel die der mensen als die
der duivelen, hoewel na lange loutering, in dit leven en in het
hiernamaals, tot God terugkeren in de wederherstelling aller dingen. Dan zal God zijn alles en in alien.
Natuurlijk kunnen we er hier niet aan denken om critiek op
Origenes' leer uit te brengen. We willen er even op wijzen, dat
zijn beschouwingen later door de kerk zijn veroordeeld. Toch bevat
zijn leer vele gedachten, die aan het Griekendom totaal onbekend
moesten blijven: de zonde als daad van 's mensen vrijen wil; de
genade, die de wens deelachtig kan worden door Gods Zoon; de
geschiedenis een verlossing door Christus.
Na Origenes rust het Christelijk denken bijna anderhalve eeuw,
totdat het zich majestueus verheft in den groten denker en kerkvader, Aurelius Augustinus.
2. Augustinus.
Augustinus (354-430) had verschillende stelsels gevolgd, zoals
't ManicheIsme en het Neo-platonisme. Hij was tot scepticisme
vervallen, totdat hij eindelijk na veel strijd het Christelijk geloof
omhelsde. Nu zocht hij de zekerheid van zijn geloof te beredeneren.
Dit klinkt dualistisch. Inderdaad. „De gedachtenwereld van
Augustinus lijkt een elliptisch systeem, dat zich door beweging om
twee brandpunten construeert en deze, zijn innerlijke dualiteit,
neemt vaak den vorm aan van innerlijke tegenspraak - 1 ).
Als filosoof concentreert hij al zijn ideeen op het principe van
de zekerheid van 't zelfbewustzijn.
Zijn uitgangspunt, het Archimedische punt, is: „dubito ergo
sum", d.i. „ik twijfel, dus besta ik".
Want, zo redeneert hij, als ik twijfel, dan kan ik desnoods aan
alles twijfelen, maar een ding staat vast als een rots, n.l. dat ik
een wezen ben met bewustzijn en met zelfbewustzijn. Immers,
bezat ik deze beide zaken niet, dan was van twijfel geen sprake.
Wat sluit dat twijfelen in, zo vraagt hij verder. Herinnering aan
de feiten, die tot twijfel voerden; redeneringen over de verschillende graden van zekerheid; begeren naar waarheid, want ik zou
niet twijfelen als ik niet zocht naar waarheid. Zo daalt Augustinus
in eigen zieleleven of en analyseert het op onnavolgbare wijze. Hij
1)

Windelband, Gesch. d. Philos., S. 232.
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dringt steeds dieper door en vindt het wezen der ziel. „Hij vond
er", zo zegt Bavinck, „de ideeen en de normen, de wetten van het
ware en het goede, het antwoord op de vragen naar de zekerheid
der kennis, naar de oorzaak alter dingen en naar het hoogste goed;
hij vond er de zaden en kiemen van alle kennis en wetenschap en
kunst; hij vond er zelfs, in de memoria, intellectus en voluntas,
een afdruk van het drievuldige wezen Gods. Agustinus was de
wijsgeer der zelfbezinning en vond in het zelfbewustzijn het uitgangspunt voor een nieuwe metaphysica" 1 ).
Deze normen en wetten doen zich gelden als maatstaf bij den
twij fel, maar ook in alle andere werkzaamheden van het bewustzijn. Zij gaan boven het individuele bewustzijn uit, want ieder, die
denkt, vindt ze in zich en ze zijn, als boven-individuele normen,
onveranderlijk. Ze zijn geen producten van onzen eigen geest, want
ze staan er als wetten boven, ze zijn uit God. Zo klimt Augustinus,
uitgaande van den twijfel, op tot de zekerheid van het bestaan
van God. God is de absolute eenheid, de alles omvattende waarheid, het hoogste zijn, het hoogste goed, de volkomen schoonheid
(unum, verism, bonum). Hij heerst op geheimnisvolle wijze in den
menselijken geest en stort daarin de onuitblusbare begeerte naar
waarheid en gelukzaligheid. Daarom kan Augustinus zeggen: „God
en de ziel begeer ik te kennen. Verder niets? Neen, niets".
De overtuiging, dat God bran en hoogste object van alle kennis
is, is voor Augustinus' psychologie van grate betekenis. In overeenstemming daarmee is, dat hij in God 't hoogste goed en daarmee het einddoel van al ons streven en willen ziet.
„Gij hebt ons geschapen tot U, en ons hart is onrustig in ons,
totdat het ruste in U, o Heere!"
Augustinus onderscheidt drieerlei werkzaamheden van de ziel:
voorstellen, oordelen en willen (memoria, intellectus en voluntas),
maar hij waarschuwt er uitdrukkelijk tegen, om deze functies op te
vatten als een soort eigenschappen van de ziel. Ze vormen, in een
onlosmakelijke eenheid, het wezen van de ziel. Toch plaatst hij een
functie in het centrum, n.l. het willen. Augustinus is voluntarist. De
wil zit achter alle beweging van 't zieleleven: in de zinnelijke waarneming en in den denkarbeid, ja, zelfs bij 't geloven speelt de wil
de hoofdrol. Immers, geloven is het aannemen van iets als waar,
zonder dat de intellectuele functie ons daartoe dwingt. Vaak
geloven we dingen, die we niet kunnen begrijpen. Dat komt, omdat de ziel ze wit aanvaarden en dit is een gave Gods. Oorspronkelijk bezat de mens een vrijen wil, maar door Adam werd de
1)
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Dr H. Bavinck, Wijsbegeerte der Operibaring, blz. 53. Kampen 1908.

wilsvrijheid misbruikt en nu is de menselijke natuur zozeer verdorven, dat zij niet meer anders kan dan zondigen 1 ). Daarom
hebben alle mensen, zonder enige uitzondering, behoefte aan verlossing en aan de genademiddelen der kerk. Op verlossing heeft
niemand aanspraak en daarom mag men God niet van onrechtvaardigheid beschuldigen, als Hij sommigen genade bewijst en
anderen niet. De grond, waarom deze wel en gene niet genade
ontvangt, ligt in Gods ondoorgrondelijk raadsbesluit. Zo komt
Augustinus tot zijn praedestinatieleer. Wat wij misschien als „verdienste- zouden willen opvatten, is in het wezen der zaak steeds
genade. Hiermede is het typeerende van de antieke ethiek, die de
zedelijkheid beschouwde als iets, dat de mens uit eigen kracht kon
verwerven, opgegeven.
In het licht van die praedestinatieleer ziet Augustinus nu het verloop der wereldhistorie. Hij steunt daarbij op de beschouwingen van
oudere kerkvaders. Men kan wel zeggen, dat bij de Christelijke
denkers voor 't eerst de vraag naar den zin der geschiedenis is
opgekomen. Augustinus ziet het wereldgebeuren als een strijd tussen
het rijk van God en het rijk van den duivel, of precieser aangegeven,
als een strijd tussen de kinderen Gods en de kinderen der wereld.
„Wij verdelen het menselijk geslacht in twee groepen; de ene
gevormd door hen, die volgens menselijke opvattingen leven, de
tweede door hen, die volgens God leven - 2 ). Hier hebben we dus
de antithese reeds, waarvan men Dr Kuyper beschuldigde, dat hij
ze had uitgevonden.
Het kampfront loopt van Adam tot aan de wederkomst van
Christus. Nu eens is de ene, dan weer de andere partij aan de
winnende hand, maar het einde zal wezen, dat het koninkrijk Gods
zegepraalt, waarbij een scheiding zal plaats vinden tussen de uitverkorenen en de verdoemden. Augustinus leert dus niet, zoals
Origenes, de wederherstelling aller dingen.
In den wereldstrijd is de kerk een der belangrijkste middelen
om de zielen voor den „Godsstaat - te winnen en te behouden. De
menselijke natuur toch heeft, ook na ontvangen genade, behoefte
aan leiding, autoriteit en discipline om in het goede spoor te
1) Augustinus drukt dit zó uit : Nu verkeert de mens in den staat van „non
mori", d.i. niet kunnen, niet zondigen en niet sterven,
osheid en onsterfelijkheid.
dus de onmogelijkheid van zondelo
In den „staat der gerethtigheid" was zijn positie : „posso non peccare et
mori", d.i., kunnen niet zondigen en niet sterven, wat, indien Been zondeval
zou tussenbeide getreden zijn, overgegaan zou zijn in den staat van : „non posse
peccare et mori", d.i., de onmogelijkheid van te zondigen en te sterven.
2) De civitate Dei, Boek XV § 1.
posse non peccare et non
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blijven en zich aan de Schrift vast te houden. Over de vraag of
de kerk of de Schrift de hoogste autoriteit bezit, spreken we hier
niet 1 ). Wel wijzen we er op, dat hij de kerk ver boven den staat
plaatst. Eerst door de zonde is de staat, met zijn dwingende macht,
noodzakelijk geworden. In den „staat der gerechtigheid" zouden
de menschen uit zich zelf de „wet" gevolgd hebben. De staat is
nu evenwel een organisme, dat door de natuur van den mens
geeist wordt. Zijn doel moet zijn, het gemeenschappelijk welzijn te
bevorderen en vooral de burgers te beschermen tegen vijanden
van buiten en van binnen. Hij mag evenwel uiterlijke welvaart
niet als het hoogste goed beschouwen of zijn eigen autoriteit voor
de hoogste wet houden. Integendeel, hij moet in de eeuwige wetten Gods, die de kerk afkondigt, de hoogste norm erkennen.
Als die hoogste norm niet erkend wordt, dan is Augustinus' oardeel over den staat niet gunstig. „Wat zijn rijken anders dan
grate roversbenden, als de gerechtigheid ontbreekt", zo zegt hij.
Ook de staten moeten meehelpen in den groten wereldstrijd tussen
het Licht en de duisternis. Iedere burger moet daaraan mee doen
en door strenge levenswijze en zuivere gezindheid zich een dapper
strijder betonen voor het hemelse rijk.
Voor dit aardse leven eist Augustinus de voile en nimmer rustende inspanning der handelende en strijdende ziel; voor de
eeuwigheid stelt hij Naar den vrede van het rusten in de Goddelijke
waarheid in uitzicht. Wet tekent hij den toestand der zaligen als
het bezitten van de hoogste deugd, de liefde. Alleen maar, in de
eeuwige zaligheid, waar de tegenstand der wereld en van het
zondige willen niet meer behoeft overwonnen te worden, waar de
liefde in Been behoeften meer heeft te voorzien, daar doet die
liefde niet anders dan Gods lof ontvouwen; daar is die liefde
niets anders dan Hem in gerechtigheid aanschouwen, een verzadigd worden met Zijn goddelijk beeld.
3. De Scholastiek.
Onder scholastiek verstaat men die filosofie der Middeleeuwen, welke zich tot taak stelt, de of ficied vastgestelde leer der
kerk voor het verstand begrijpelijk te maken en aan te tonen, dat
zij niet met de rede in tegenspraak is; m.a.w., dat de kerkelijke
leerstukken volkomen overeenstemmen met de wetenschap, dat
pistis en gnosis feitelijk een zijn.
Men verdeelt deze periode gewoonlijk in drie ontwikkelings1) Belangstellende lezers verwijzen we hiervoor o.a. naar Bavincks Dogmatiek I, biz. 367 en v.v., van den lsten druk.
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fasen. De „Vroege Scholastiek", van de 9de tot de 12de eeuw,
heeft een positief en opbouwend karakter. Zij staat vooral onder
den invloed van de Platonische-Augustijnse filosofie.
Daarna komt de „Hoog Scholastiek", gedurende de 13de eeuw,
die beInvloed wordt door Aristoteles. Ook nu wordt opbouwend
werk geleverd. Tenslotte komt de „Late Scholastiek", 14de en
15de eeuw, die meer negatief is ingesteld en waarin de critiek
overheerst.
We hebben vroeger gezien, dat Plato een aparte ideeenwereld
onderscheidde, dat die ideeen de oerbeelden waren van de begrippen en dat die begrippen herkend werden door de zielen, die
in het lichaam van den mens waren gekluisterd, gedurende hun
aards bestaan.
Aristoteles had gemeend, dat de begrippen in de dingen zaten
en daar werkten: de dingen vorm gaven. Deze kwestie werd opnieuw ter sprake gebracht aan de universiteit te Parijs, en vervolgens op andere universiteiten. Het probleem werd aldus geformuleerd: wat is het wezen der algemene begrippen
van de
universalia, zoals men ze noemde — en hoe is hun verhouding ten
opzichte van de afzonderlijke dingen?
We willen door een voorbeeld duidelijk maken waarover de
kwestie ging. We hebben het begrip cirkel. Is die cirkel, die
begripsmatige dus, een iets, dat werkelijk bestaat en dat in een
ronde tafel of in een ronden vijver belichaamd is, of is het begrip
cirkel alleen maar een tvoord om de verschijnselen, die men
gelijkelijk bij een ronde vaas, een ronde schijf enz. waarneemt, aan
te duiden ?
Zo op de dingen van het dagelijks leven toegepast, schijnt ons
de kwestie van weinig betekenis te zijn, maar zoals we zullen zien,
hield de vraag verband met het wezen der ziel en het bestaan
van God en daarmee verschijnt de betekenis van dezen universalienstrijd in een ander licht. Als de begrippen werkelijk bestaan,
dan is er ook een rangorde onder die begrippen en dan is God het
hoogste begrip, omdat dit begrip alle andere omvat. Daarom is
God het allerreeelste en 't meest volkomen begrip. God is het ens
realissimum en ook het ens perfectissimum, zoals men 't uitdrukte 1 ).
Er waren twee partijen, n.l. de Realisten en de Nominalisten.
Volgens het Realisme waren begrippen inderdaad werkelijk bestaande dingen, realiteiten. Vandaar hun naam. Volgens de
1)

ens = wezen, ding.
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Nominalisten moest men de begrippen beschouwen als loutere
abstracties, als enkel maar namen (nomina).
Tot de bekendste Realisten behoort Anselmus, aartsbisschop
van Canterbury, die vooral beroemd is geworden door zijn ontologisch 1 ) bewijs voor het bestaan van God. Hij is een volgeling
van Augustinus.
De verhouding tussen gnosis en pistis drukt hij uit in deze
woorden: „Ik zoek de kennis niet om tot het geloof te komen, maar
ik geloof om daardoor kennis te verkrijgen". Hij is van mening,
dat de mens door de natuurlijke rede kennis kan krijgen omtrent
het bestaan van God.
Zijn redenering is als volgt. Ik denk mij het meest algemene
en volkomen begrip. Dit bestaat in mijn verstand. Bestond dit ens
realissimum, d.i. God, alleen maar in mijn gedachten, dan zou
Hem de meest volkomen eigenschap, n.l. het werkelijk bestaan
ontbreken. Hij zou dus niet het volmaaktste wezen zijn. Maar ik
heb me juist het allervolmaaktste gedacht. Dus moet dit ook de
eigenschap „werkelijk bestaan" bezitten.
We willen niet op de fouten in deze redenering wijzen. Reeds
dadelijk kwam er oppositie. Een monnik, een zekere Gaunilo,
beweerde, dat men uit het begrip van jets nog niet mag concluderen,
dat het voorwerp nu ook bestaat. Dan zou men, zo zei hij, uit
elk ander begrip, bijv. van het volmaaktste eiland, ook het bestaan
van zo jets kunnen afleiden. De wijsgeer Kant heeft later alle
z.g. „bewijzen - voor 't bestaan van God getoetst aan ons natuurlijk redevermogen en aangetoond, dat ze geen van alle dwingende
kracht bezitten. Daarom zegt Prof. Bavinck ook terecht : „Die
bewijzen zijn dan ook geen gronden, maar veeleer producten van
het geloof als bewijzen zwak, zijn ze sterk als getuigenissen- 2
) .

Een van de bekendste Nominalisten is Roscellinus van Compiegne. Hij past zijn nominalistische beschouwingen toe op de leer
der drieeenheid Gods en komt tot deze conclusie: omdat algemene
begrippen niet bestaan, mag slechts aan individuen het praedicaat
„bestaan" worden toegekend. Daarom moeten de drie Goddelijke
personen ook drie individuele, van elkaar gescheiden wezens zijn;
dus drie afzonderlijke goden, die slechts wat hun macht en hun
willen betreft, overeenkomen.
Deze opvatting heeft hij later moeten herroepen.
1) Ontologie = de leer van het zijnde.
2) Geref. Dogm. II, blz. 60 en 61. Kampen 1897.
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De universalienstrijd vond voorlopig een oplossing in het corapromis van Petrus Abelard. Deze man is min of meer bekend
geworden door zijn tragisch leven en zijn liefde voor HeloIse,
welke de stof hebben geleverd voor verschillende boeiende schetsen 1 ). Hij poneerde de volgende stellingen: de universalien zijn
niet bloot woorden, maar zij bestaan werkelijk en wel voor de
individuele dingen (ante res) in God, als Diens scheppende gedachten; verder bestaan ze in de dingen (in rebus) als gelijkheid
van de grondeigenschappen; tenslotte na de dingen (post res) in
ons denken, waar ze gevormd worden door vergelijken en
abstraheren.
Later is de strijd weer opgelaaid. Dat kwam omdat het Nominalisme meer en meer den kant uitging van zuiver empirisme en
scepticisme. De Nominalist Willem van Occam (t 1345) kwam
er bijv. toe om te beweren, dat hetgeen waar is, niet noodzakelijk
waar is, als gegrond in het wezen God, maar dat zo jets alleen
waar is, omdat God dit wil. Waar is, om een voorbeeld te noemen,
dat God de menselijke natuur heeft aangenomen, maar even
mogelijk ware het, dat God de natuur van een steen of van een
ezel had aangenomen.
Waartoe zijn opvatting leiden moest, blijkt nit zijn ethiek, waarin
hij, in analogie met bovengenoemde bewering, tot de slotsom komt,
dat het zedelijk goede geen noodzakelijk bestaan heeft, maar
afhangt van den Goddelijken wil en het daarom onzeker is, of
God niet te eniger tijd, of in een bepaald geval, het kwade goed
en het goede kwaad zal noemen. Ook wekt hij twijfel aan het
substantiele bestaan en de onsterfelijkheid der ziel. We hebben
geen ervaring van deze beide dingen, zoo zegt hij, en ze kunnen
langs natuurlijken weg niet bewezen worden.

Intussen waren de geschriften van Aristoteles, in hun geheel,
in het Westen bekend geworden. Toen de Arabieren n.l. in de
8ste eeuw Voor-Azie hadden bemachtigd, hadden ze de werken
van Aristoteles leren kennen en tengevolge van dit feit, was een
bloeiende Arabische en Joodse filosofie ontstaan. In Spanje, dat
in 711 veroverd werd, ontstond o.a. in Toledo een belangrijke
hogeschool, waar men Aristoteles in het Latijn vertaalde. Daar de
Scholastici zo goed als geen Grieks kenden, werden de geschriften
van den Stagiriet nu voor hen toegankelijk en het resultaat biervan was, dat Aristoteles de filosoof van de Middeleeuwen werd.
1 ) Zie o.a. Prof. Jorissen, Historische Karakters I, die daarin een ontroerend venhaal geeft van de liefde en het lijden van Abelard en Heloise.
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De bekende Albertus Magnus (1193-1280) besteedde zijn tijd
aan een vrije bewerking en verklaring van Aristoteles, maar eerst
door den geweldigen denkarbeid van Albertus' meest gelief den
leerling, Thomas van Aquino (1225-1274), kwam een volledige
versmelting van het systeem van den groten Grieksen filosoof en
de Christelijke filosofie tot stand.
Thomas, uit een adellijk geslacht te Aquino, in de buurt van
Napels, geboren, werd opgevoed in het beroemde klooster Monte
Christo, waar hij lief de voor de studie opvatte. Dit was tegen den
zin van zijn vader, die hem voor den krijgsdienst had bestemd.
Door middel van gevangenschap en mishandeling, smeekbeden en
verleidingen, werd geprobeerd Thomas tot andere gedachten te
brengen. Niets hielp. Hij is de grootste geleerde van zijn tijd
en de invloedrijkste denker van het Katholicisme geworden. Aanvankelijk beschuldigd van modernisme — in 1277 veroordeelde de
aartsbisschop van Canterbury, evenals de bisschop van Parijs,
sommige Thomistische leerstellingen wist hij spoedig een eervoile plaats in het kerkelijk leven te verwerven, waar hij bekend
werd onder den titel van „doctor angelicus'', d.w.z. de doctor,
een engel gelijk. Dat hij hoog bij de vroegere en latere kerkelijke
autoriteiten stond aangeschreven blijkt wel hieruit, dat hij reeds
in 1323 heilig werd verklaard en in 1567 verheven werd tot een
van de vijf „Kerkleraars - . In de 19de eeuw nam zijn invloed
nog toe, doordat paus Leo XIII, in 1879 het „Thomisme - tot de
of ficiele kerkelijke filosofie stempelde, met uitsluiting van alle
andere wijsgerige systemen. De Roomse filosofie en psychologie
van onzen tijd wordt dan ook geheel beheerst door Thomas'
arbeid.
Ook bij Thomas is het grote probleem, de verhouding tussen
pistis en gnosis, of scherper geformuleerd, de verhouding tussen
openbaring en filosofie. Hij begint met een scherpe onderscheiding
te maken tussen rede-waarheden, zoals 't bestaan van God, de
onsterfelijkheid der ziel enz., die volgens Thomas met het natuurlijk verstand gevonden kunnen worden, en openbaringswaarheden,
zoals de drieeenheid Gods, de erfzonde enz., die niet tegen de
rede ingaan, maar wel boven het bereik der rede staan.
Die, door het natuurlijke licht der rede gevonden waarheden,
weerspreken de geloofswaarheden niet, want beide ontspringen uit
dezelfde bron, n.l. de wijsheid Gods. Wanneer de rede van juiste
principien uitgaat en logische conclusies trekt, komt zij tot resultaten, die nooit met het geloof in strijd zijn. De wetenschap kan
en moet juist de redelijke vooronderstellingen van 't geloof bewijzen, zoals 't bestaan van een persoonlijk God, de schepping
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der wereld, enz. Dit is het verschil met de oudere, Augustijnse
richting, dat Thomas de intellectuele fundering van het geloof veel
hoger schat. De oudere richting meende, dat het geloof berustte
op een onmiddellijke zekerheid als gevolg van een religieusinttatief kennen.
Het zal den lezer duidelijk zijn, dat de Protestantse opvatting meer naar de Augustijnse neigt.
Hoewel de rede-waarheden demonstreren, dat het geloof niet
onredelijk is, kunnen ze iemand toch niet langs logischen weg tot
het geloof dwingen. Hiertoe moet, afgezien van de medewerking
der Goddelijke genade, een wilsdaad beslissend meehelpen.
Het geloof, wel verre van het rede-inzicht te onderdrukken,
verheft dit integendeel, zoals in het algemeen gezegd kan warden,
dat de genade de natuur niet uitschakelt, maar haar eerst tot haar
zuivere ontwikkeling brengt. Daarom moeten religie en theologie
zich niet van de menselijke cultuur afwenden, maar haar doordringen en haar een hogere wijding verlenen.
Op dezen grondslag ontwerpt Thomas nu een complete filosofie.
We kunnen er hier niet aan denken zijn systeem, zij het ook kart,
te behandelen. We brengen slechts enkele punten naar voren.
Eerst uit zijn Metaphysica, waarin de begrippen van Aristoteles,
n.l. „materie - en „vorm - een grate rol spelen. Maar Thomas
onderscheidt twee soorten van vormen, die hij de inhaerente en
de subsistente vormen noemt. De inhaerente of materiele vormen
zijn die, waarin de materie volgens haar aard moet optreden. Zo
is de inhaerente vorm van kopersulfaat bijv., het achtvlakkig
kristal, van een tulp de tulpvorm. Levenlaze dingen, planten en
dieren bestaan uit materie en een bepaalden, inhaerenten vorm.
Subsistente vormen zijn onstoffelijk en ze kunnen zonder materie
bestaan. In den mens is de materie verbonden met een subsistenten
vorm. Dat is zo alleen maar bij den mens. De mensenziel is
namelijk de laagste soort der subsistente vormen.
Daar boven staan de zuivere subsistente vormen. Dat zijn de
engelen, bij wie ook een rangorde gevonden wordt. De hoogste,
zuivere subsistente vorm is God. Het bestaan van God kan door
de rede met zekerheid afgeleid warden uit de zichtbare wereld.
Als „bewijzen - noemt Thomas het feit, dat de doelmatigheid in
de natuur heenwijst naar een bouwmeester en dat het gebeuren in
de wereld moet leiden tot het aannemen van een eerste oorzaak.
We hebben deze argumentatie ook al bij Aristoteles ontmoet
(bladz. 34).
!lit de onstoffelijkheid van de mensenziel, als subsistente vorm,
volgt haar onsterfelijkheid. De ziel is de •draagster van de zuiver
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geestelijke en van de vegetatieve en sensitieve functies. De hoofdfunctie is het intellect. De wil is daaraan onderworpen; ze wordt
door het inzicht bepaald.
In zijn ethiek maakt hij onderscheid tussen natuurlijke of filosofische en Christelijke deugden. Bij de eerste hebben de deugden,
die op inzicht berusten, den voorrang boven die, welke op de wilsneiging steunen. De Christelijke deugden, geloof, hoop en liefde
staan boven alle andere, „daar ze ons door God ingegoten zijn".
Zij voeren tot de hoogste gelukzaligheid.
In den staat ziet Thomas slechts een voorbereidingsorganisme
van den hemelsen Godsstaat, waartoe de kerk den toegang ontsluit. Daarom staat de kerk boven den staat.
!lit bovenstaande blijkt wel, dat we in het Thomisme, behalve
dan in de ethiek en in de staatsleer, het systeem van Aristoteles
voor een groat deel terugvinden, althans wat het formele betreft.
De inhoud is grotendeels aan het Christendom ontleend.
Had Thomas van Aquino dus trachten aan te tonen, dat er
feitelijk geen tweespalt bestond tussen gnosis en pistis, tussen
wetenschap en geloof, een ander Middeleeuwse geleerde, Johannes
Duns Scotus, die een halve eeuw na Thomas geboren werd, verkondigde de mening dat geloven en weten elk hun eigen terrein
behoorden te hebben en elkaars gebied moesten ontzien. Al waren
hij en zijn volgelingen even trouwe aanhangers van de kerkleer
als de Thomisten, ze waren de overtuiging toegedaan, dat de rede
generlei diensten aan het geloof kon bewijzen 1 ). Daardoor werd
Scotus een der herauten van de zogenaamde „vrije wetenschap",
die na de Renaissance en de Reformatie haar zegetocht begon, en
die in een vijandige verhouding van pistis en gnosis eindigde.
Voorlopig echter was de relatie nog vrij vriendschappelijk. Men
had namelijk een veiligheidsklep in de zogenaamde „dubbele waarheicr, waarmee men bedoelde, dat iets wel waar kon zijn in de
filosofie en tegelijkertijd onwaar in de theologie en omgekeerd.
Deze vinding was langzamerhand voorbereid, maar vond vooral
toepassing in de laatste periode der Scholastiek. In den tijd der
kruistochten waren de drie monotheIstische religies (Jodendom,
Mohammedanisme en Christendom) in innige aanraking met elkaar
gekomen en nu waren er denkers, die het gemeenschappelijke in
deze godsdiensten wilden opzoeken en dat gemeenschappelijke
1 ) Een ander verschilpunt was, dat Thomas aan het intellect en Scotus
aan den wil het primaat in het psychisah leven toekende. Intellectualisme contra
voluntarisme dus.
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verheffen tot de ware, de „natuurlijke - religie. Deze kwam dan
te staan tegenover den geopenbaarden godsdienst 1 ).
Op het eind der 12de eeuw had een Arabische geleerde,
Abubacer (t 1185), een roman geschreven, waarin een jongen
buiten de gemeenschap der mensen was opgegroeid. Deze jongen
komt op het onbewoonde eiland, waar hij door een gazelle wordt
gevoed, door eigen nadenken tot de filosofische Godskennis, d.w.z.
tot de „natuurlijke religie". Later komt deze natuurmens in aanraking met een heiligen kluizenaar, de representant van den
geopenbaarden godsdienst en nu ontdekt hij, dat hij eigenlijk
hetzelfde gelooft als de heremiet. Alleen maar, wat hij in klare
begrippen heeft vastgesteld, bezit de kluizenaar in zinnebeeldige
voorstellingen en wat hij doet, omdat de rede het eist, wordt door
den kluizenaar en zijns gelijken verricht uit vrees voor eeuwige
straf of hoop op hemels loon. De natuurmens keert dan ook, met
een vriend, dien hij gevonden heeft, in de eenzaamheid terug.
De „natuurlijke religie - is voor de geleerden; de geopenbaarde
godsdienst voor het yolk en om nu niet met de macht der Katholieke kerk in conflict te komen, voerde men de „dubbele waarheid" in.
De opstanding, de schepping der wereld, de onsterfelijkheid der
ziel, enz. werden in naam der filosofie geloochend, terwijl tegelijkertijd werd erkend, dat ze „volgens het Katholieke geloof" wel
als feiten moesten worden erkend.
Tenslotte vermelden we nog, dat het verschil in opvatting tussen
Thomas van Aquino en Duns Scotus de oorzaak werden van een
strijd in de late Middeleeuwen, n.l. tussen de Thomisten en
Scotisten, die zich over den nieuwen tijd uitstrekt, een strijd, die
gevoerd werd door twee monnikenorden. De Franciscaners waren
Scotisten, de Dominicaners Thomisten. Zoals reeds gezegd is,
werd in 1879 door paus Leo XIII een eind aan dit conflict
gemaakt, door het Thomisme te verhef fen tot de of ficiele Katholieke filosofie.
1 ) Zelfs ontstond in dien tijd de uitdrukking van „de drie bedriegers", waarmee men Mozes, Jezus en Mohammed, de „stichters" van de drie grote, monotheistische „openbaringsreligies" bedoelde. Zij hadden n.l. de grote religieuze
waar►heden misbruikt voor hun eigen, specialen godsdienst. De verheffing van
den „natuurlijken godsdienst" boven de geopenbaarde religie vinden we terug
in de 18de eeuw, o.a. in de Emile van Rousseau en wel in de „Belijdenis van
den Savooisohen vicaris" en ook heel duidelijk in Lessings „Nathan der Weise".
Eveneens tbij de Philanthropijnen, waardoor ze, via het „Nut", invloed gaat
uitoefenen op onze schoolwetgeving.
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Een beoordeling van de Scholastiek geven we hier niet. Ze
heeft zich berucht gemaakt door haar haarkloverijen en haar spitsvondigheden. Toch eist een billijke beoordeling de erkenning, dat
zij ook haar verdiensten heeft. Niemand minder dan de bekende
schrijver van de „Geschichte des Materialismus", Fr. A. Lange,
die wel niemand in dit opzicht van partijdigheid zal verdenken,
schrij ft hiervan: „Toch bewees de Scholastiek aan de geestelijke
ontwikkeling der mensheid een gewichtigen dienst. Evenals het
theologenlatijn van dien tijd, zo vormden ook de formules der
Scholastiek een gemeenschappelijk element voor het geestelijk ver- .
keer voor geheel Europa. Van de formele denkoefeningen afgezien, die ook in den meest ontaarden vorm van de Aristotelische
filosofie nog hoogst beduidend en werkzaam bleven, werd dit
gemeenschappelijk element, welke het oude systeem geschapen
had, spoedig het voortreffelijk voertuig voor de verbreiding van
nieuwe gedachten. De tijd van het herleven der wetenschappen
vond een verbinding tussen de geleerden van Europa, zoals er
later nooit weer een geweest is. De roep over een ontdekking, over
een beduidend boek of een literairen strijd verbreidde zich, indien
niet sneller, dan toch algemener en nadrukkelijker, dan in onzen
tijd, door alle beschaafde landen" 1 ).
En van het streven om een verzoening tussen pistis en gnosis
tot stand te brengen, schrij ft Dr Kuyper: „Nu staat dit pogen op
zich zelf zeer hoog, inzoverre het een streven verraadt, den tweestrijd tussen ons denkend en belijdend bewustzijn op te
Deze schrijver wijst echter ook de schaduwzijden aan, als hij vervolgt : „maar toch blijft het te veel denkgymnastiek en wortelt het
niet genoeg in de geestelijke realiteit" 2 ). Dit laatste werd veroorzaakt door het feit, „dat ze voorbij zagen, dat deze heidense
philosophie (van Aristoteles) en de Christelijke Theologie toch in
den grond twee heterogene bestanddelen bleven, die onverzoend
naast elkaar lagen; een dualisme, dat daarom op schade voor de
Theologie moest uitlopen, omdat de gang van hun denken niet
door de Theologen, maar door Aristoteles beheerst werd" 3
)

Terugblik.
De Middeleeuwse filosofie omvat een periode van meer dan
duizend jaar. Het hoofdprobleem is: de verhouding van pistis
en gnosis.
1) Fr. A. Lange, Gesoh. des Materialismus. Buch I, Abschnitt II, § 3.
2) Dr A. Kuyper, Encycl. d. Heilige Godgeleerdheid I, blz. 99.
3) Idem, blz. 122.
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1. De „patres" bouwen een Christelijke dogmatiek op, enerzijds
om 't Christendom te verdedigen tegen heidense filosofen, anderzijds om den Christelijken geloofsinhoud in wetenschappelijke begrippen vast te leggen; ze moeten daarbij gebruik maken van
begrippen en formuleringen, die aan de Griekse denkwereld
ontleend zijn; Tertullianus verzet zich tegen een vermenging van
Christendom en heidense filosofie, Origenes bevordert haar.
2. Bij Augustinus vindt deze tegenstelling een oplossing, althans

een voorlopige. Hij schept een systeem, dat, gebruik makende van
de filosofie, toch aan de pistis een centrale plaats aanwijst.
3. De Scholastiek komt op; het eerste grote probleem is nu, wat
is het wezen der „algentene begrippen"? (Universalienstrijd;
Realisten en Nominalisten).
4. Arabische en Joodse filosofen werken op de denkbeelden der
Middeleeuwen in, maar de grote verandering vindt haar oorzaak
in 't bekend worden van „den gehelen Aristoteles'', ± 1200.
5. Nu volgt de bloeitijd der Scholastiek: het Thomisme brengt
een volkomen harmonie tussen Aristoteles' denkbeelden en het
Christelijk geloof tot stand (13de eeuw).
6. Tegen dit systeem komt de Franciscaner Duns Scotus in
oppositie. Tegenover 't intellectualisme van Thomas van Aquino
stelt hij 't voluntarisme ( reeds in kiem aanwezig bij Augustinus),

waardoor 't filosofisch denken in een andere richting wordt geleid.
Pistis en gnosis beginners uit een te gaan.

7. Dit proces wordt bevorderd door de hernieuwing van het
Nominalisme (14de en 15de eeuw) door Willem van Occam.
8. Gedurende de periode van de Scholastiek is de mystiek een
element van betekenis (Bernhard van Clairvaux (1091-1153);
later de Dominicaan Meister Eckhart (1260-1327) en zijn navolgers: Tauler, Ruysbroeck en Thomas a Kempis).
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AFDELING III.
DE FILOSOFIE VAN DEN NIEUWEN TIJD.
1. Overgangsperiode.
Na de Middeleeuwen wordt 't echtscheidingsproces tussen pistis
en gnosis met kracht doorgezet. Men wil de filosofie tot een
„vrije wetenschap" maken. Verschillende factoren hebben dit
streven bevorderd, n.l. de herleving van verschillende antieke
systemen, het ontstaan van een nieuwe natuurfilosofie en de opkomst der natuurwetenschappen. Vooral in den tijd van de Renais-

sance gaf dit aanleiding tot conflicten met de Roomse kerk.
Het antieke systeem, dat het sterkst werd gepropageerd, was
het Platonisme. Het centrum van deze propaganda was Florence,
waar de zuiver heidens gezinde geleerde Plethon, afkomstig uit
Konstantinopel, zich had gevestigd en de bescherming der Medici
genoot. Er werd een Platonische academie gesticht, die haar aanvallen richtte op de Scholastiek en de schoonheid van de ideeen
van Plato en diens taal stelde tegenover de spitsvondigheden der
Scholastici en 't barbaarse Latijn, dat door hen geproduceerd werd.
Tot de invloedrijkste leerlingen van Plethon behoren de kardinaal
Bessarion, „wiens heidendom overigens niet zover gaat als dat
van zijn meester en bij wien derhalve geen haat, maar wel onverschilligheid ten opzichte van de Christelijke leer tot uiting komt" 1 ),
en Marsilius Ficinus, die de geschriften van Plato en Plotinus in
't Latijn vertaalde.
Tegenover deze richting stonden de mannen, die den echten
Aristoteles propageerden. Tot deze groep behoorde o.a. de beroemde redenaar Pomponatius, wiens geschrift over de onsterfelijkheid der ziel door de Inquisitie werd verbrand. Ook wordt in
dezen tijd de leer der Stoicijnen weer ijverig verbreid.
Naast dit streven om de antieke systemen weer in to voeren,
vertoonde zich 't rusteloos streven naar 't fonderen van een nieuwe
natuurfilosofie. Paracelsus, een Zwitserse arts, die eigenlijk Von
1)
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Erdmann, Grundriss d. Gesch. d. Philosophie, S. 309. Berlin-Zurich, 1930.

Hohenheim heette, stelt de eenheid van al wat leeft op den voorgrond. De mens, de microkosmos, is een afspiegeling van de grote
wereld, de macrokosmos, en bevat daarom alle krachten en stotfen
die in het heelal worden aangetrof fen. Hij is de grootmeester van
de astrologie en de alchemie. In Italie is het de Dominicaner
monnik Giordano Bruno, die een nieuwe natuurfilosofie tracht op
to bouwen. Ze is zuiver panthelstisch. Hij wordt door de Inquisitie
gegrepen en na een zevenjarige gevangenschap in Rome verbrand (1600).
Een andere Dominicaan, Campanella, een trouwe zoon van de
Katholieke kerk, geeft zijn ideeen in een soort van roman, de
Zonnestaat. Hierin beschrij ft hij een „heilstaat -. Hij ontgaat de
kerkelijke vervolging niet: bijna dertig jaren heeft hij in de kerker
gezucht (n.l. van 1599-1626). Zijn grootste fout was, dat hij een
tegenstander der Scholastiek en een aanhanger van de leer van
Copernicus was.
De breuk met de Middeleeuwen komt 't sterkst aan 't licht in
de nieuwe natuurwetenschap. De natuurfilosofie van den Renaissancetijd was altijd nog min of meer metaphysisch ingesteld. De
natuurwetenschap van de 17de eeuw wordt een math.ematische
wetenschap. Ze legt de grondslag voor een zuiver causale kennis
van de natuur. Baanbrekers op dit gebied waren Copernicus (gest.
1543), die ontdekte, dat de aarde zich om de zon beweegt, Kepler
( gest. 1630) , die evenals Copernicus uitging van de stelling, dat
„enkelvoudigheid en geordende regelmatigheid" het grondprincipe
in de natuur is en daardoor zijn drie beroemde bewegingswetten
ontdekte, waardoor de opvatting van Copernicus wiskundig bewezen
werd en ten slotte Galilei (gest. 1642), die als wiskundige en
astronoom, physicus en filosoof, experimentator en scherp-waarnemer, de theorie voor de mechanische natuurverklaring opbouwde.
De mens kan kennis verkrijgen op tweeerlei wijze, n.l. doordat
hem iets verteld, doordat hem dus iets geopenbaard wordt en door
eigen onderzoek.
Nu hebben we gezien, dat de filosofie zich geheel van de openbaring, n.l. de Goddelijke openbaring, had a fgekeerd. Er bleef dus
voor het zoeken der waarheid geen ander middel over dan eigen
ontdekkingsvermogen. Maar daarbij kan men twee wegen inslaan.
Men kan zeggen, alleen de ervaring geeft ons kennis, waarbij men
dan min of meer gebonden is aan de waarneembare wereld, Of
men kan zeggen, het verstand is de functie, die ons naar de waarheid leidt en uit de waarneembare wereld kunnen we opklimmen
tot het onzienlijke. De eerste richting, de empirisch-positivistische,
5
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wordt ingeslagen door de Engelse filosofie, die begint met Baco
van Verulam en zich over Hobbes, Locke, Berkeley voortzet tot
op David Hume.
De tweede weg wordt gekozen door de rationalistisch-metaphysische filosofie, die vertegenwoordigd wordt door Descartes,
Spinoza en Leibniz.
De eerste richting loopt uit op scepticisme en materialisme, op
de ontkenning van de hoogste levenswaarden, n.l. geloof en geestelijke goederen, de tweede op pantheisme en ijdele speculaties, zodat
Kant zich genoodzaakt ziet, zal de wijsbegeerte niet tegelijkertijd
met het geloof te gronde gaan, geheel nieuwe wegen in te slaan.
„Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz
zu bekommen- , zo zegt hij, in de voorrede van de tweede uitgave
van de „Kritiek der reinen Vernunft".
A. De empirisch-positivistische filosofie in Engeland.
1. Francis Bacon.
Van deze richting is Francis Bacon, gest. in 1626, de pionier.
Oorspronkelijk was Bacon in de politiek, waar hij een schitterende
carriere maakte. De titels en ambten, die hij verkreeg — Bacon
van Verulam, Viscount van St. Albans, Lordzegelbewaarder en
Grootkanselier van Engeland — geven dit voldoende aan. Gebrek
aan karakter, hij liet zich omkopen en misbruikte zijn positie
om gunstelingen te bevoordelen, bracht hem ten val. Dat hij er
geen eerbiedwaardige principes op na hield, moge blijken uit enkele
van zijn uitspraken, zoals: „Om gelukkig te zijn moet men iets
van een dwaas en niet al te veel van een eerlijk mens hebben" en:
„Het beste is de naam van eerlijkheid te hebben, maar er in
geoefend te zijn, heimelijk te werk te gaan." Zijn daden, o.a. het
verraad begaan ten opzichte van zijn vriend en weldoener, graaf
Essex, tonen aan dat hij dergelijke beginselen ook in praktijk
bracht.
Na zijn val sleet hij zijn leven in landelijke eenzaamheid, waarbij
hij zich geheel aan wetenschappelijken arbeid wijdde.
De onvruchtbare woordenstrij d der Middeleeuwse Scholastiek
moede, verwachtte Bacon het heil voor de wijsbegeerte van de
beoefening der natuurwetenschap, die toen aan het opkomen was.
In zekeren zin sloot hij zich aan bij den Grieksen denker Democritus, dien hij hoog vereerde. Om de wetenschap recht te kunnen
beoefenen, moet de mens zich bevrijden van alle vooroordelen,
van de idolen, zoals hij ze noemt. Het zijn vooral vier idolen,
waardoor de mens belemmerd wordt in het vinden van waarheid
en wijsheid.
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In de eerste plaats hebben we ons te ontdoen van de idola tribus,
d.w.z. de vooroordelen, die het menselijk geslacht als zodanig aankleven. Daartoe behoren in de eerste plaats, dat we onze zintuiglijke waarneming vertrouwen en oak de mening, dat de natuur een
doelmatig ingericht organisme is.
In de tweede plaats spelen de idola specus ons parten. Idola
specus zijn vooroordelen van mensen, die a.h.w. in een grot leven.
Zij zien de werkelijkheid niet of slechts een deel daarvan. Aanleg
en opvoeding verschaf fen ze ons en voorliefde of afkeer versterken
ze, zodat we in sommige dingen geen goed en in andere geen
kwaad kunnen vinden.
Dan zijn er, in de derde plaats, de idola Pori, de vooroordelen
van „de markt des levens", die ontstaan door het „onderlinge
verkeer der mensen". Zij worden vooral gekweekt door de taal,
door 't gebruik van allerlei ongeschikte woordvormen, waardoor
een onnoemelijk aantal twistgesprekken zijn ontstaan, die eerder
verwarrend dan verhelderend hebben gewerkt.
In de vierde plaats zijn er de idola theatri. Zij zijn de gevaarlijkste, want op het toneel des levens heersen beroemde namen
en autoriteiten, bijv. Aristoteles, die vaak meer gelden, dan eigen,
onbevangen onderzoekingen.
De hoofdfout der wetenschap is geweest, dat ze den weg der
ervaring heeft verlaten en zich steeds heeft bediend van de
deductieve methode. Daarbij kwam, dat ze zich bepaalde tot
bespiegelende beschouwingen over de doeleinden der natuur. Wil
de wetenschap lets presteren, dan moet ze zich bedienen van de
inductieve methode en zich bezig houden met het onderzoek van
de oorzaken der verschijnselen.
Bacon is dus empirist, maar de empirie moet de grondslag vormen voor de bespiegelingen. Het eenzijdig empirisme, zo zegt hij,
gelijkt op de mieren, die allerlei dingen bij een verzamelen zonder
ze tot een geheel te verwerken. De metaphysica doet als de spin,
die zonder stof van buiten te verzamelen, haar web nit zich zelve
spint. De ware wetenschap is gelijk aan de bij, die de van elders
verzamelde stof verwerkt.
Zo wijst Bacon het nieuwe orgaan aan 1 ), waarmee de wetenschap vooruit kan komen. Het doel van de wetenschap moet niet
zijn ijdele speculaties en woordengeklepper, zoals tot nu toe, maar
het nut van de mensheid te bevorderen, door de natuur te beheersen en den mens te bevrijden van allerlei ongemakken. „Kennis
1) Een van zijn hoofdwerken heet : „Novum organon scientiarum", d.i. „het
nieuwe orgaan der wetensohap", waarin hij de inductieve methode aanprijst.
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is macht", heeft hij gezegd en in een van zijn laatste werken, „The
New Atlantis'', schildert hij een eiland, waar men volgens zijn methode de wetenschap heeft beoefend en waar men in Salomo's
huis allerlei technieken vindt, die eerst in de 19e en 20ste eeuw
werkelijkheid zijn geworden. Zo geeft Bacon in deze fantasie reeds
een aanduiding van de telefoon, de onderzeeer, de vliegmachine,
het snelvuurkanon, de vivisectie, het veredelen van gewassen,
kunstmest, de turbine enz., allemaal uitvindingen van de laatste
tij den.
2. Thomas Hobbes.
Is Bacon dus geen filosoof in engeren zin, zijn vriend en bewonderaar Thomas Hobbes (1588-1679) is een systematisch
denker, die de nieuwe ideeen toe wil passen op onze gehele
levens- en wereldbeschouwing.
Alle kennis berust op zinnelijke indrukken, die door de voorwerpen buiten ons op het menselijk organisme, inzonderheid op
de hersenen, gemaakt worden. Al ons geestelijk gebeuren is een
verandering in de kleinste deeltjes van het gewaarwordende
lichaam. Een ziel, als onstoffelijke substantie, bestaat niet. De ziel
is denkende materie. Alles in het heelal is stof en alle gebeuren
is het resultaat van beweging der physische natuur. Hobbes is dus
materialist.

Met deze opvatting hangt samen de ontkenning van een algemeen geldende, objectieve zedewet. De enige wet, waaraan de mens
van nature gehoorzaamt, is de wet van zelfbehoud. Wat goed of
kwaad is, hangt enkel van onze ervaring af. Wat aangenaam en
nuttig is, is goed; het tegendeel is kwaad. Het recht bestaat van
nature in de bevoegdheid van elk, om te streven naar hetgeen
voor zijn zinnelijke gewaarwordingen het aangenaamst is. Volgens
dien rechtstoestand leeft de mens, aan geen zedewet gebonden,
evenals het gedierte, in gedurige vijandschap met zijn naaste. De
oorlog van allen tegen allen 1 ), dus volslagen anarchie, is de natuurstaat. Het nadelige echter van zo'n toestand en de behoefte aan
veiligheid riep het maatschappelijk verdrag te voorschijn, waarbij
ieder zijn eigen veiligheid zeker stelt, door een gedeelte van zijn
eigen rechten en vrijheden op te of feren.
Dit verdrag heeft echter geen andere dan conventionele waarde
en kan dus elk ogenblik door de partijen worden opgezegd, terwil
het in geen geval voor de nakomelingschap verbindend kan zijn.
Dit klinkt nu alles misschien heel aanlokkelijk, maar Hobbes ziet
1) Bellum omnium contra omnes, zoals hij zegt.
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heel goed in, dat zo'n toestand onhoudbaar is. Daarom slaat hij
nu over naar het andere uiterste: het fascisme. Er moet dwingende
autoriteit zijn en dat is de staatsmacht. Het staatsgezag bezit alle
rechten. Het kan beslag leggen op eigendom en leven, het bepaalt,
wat goed en wat kwaad is, het zegt ook, wat voor den waren godsdienst zal gelden en wat bijgeloof is. Bij Hobbes is het alternatief:
Of anarchisme of despotisme.
Hoewel Hobbes het bestaan van een Hoogste Wezen, als eerste
oorzaak der wereld, niet opzettelijk bestrijdt, is er echter in zijn
systeem voor God en dus ook voor den godsdienst geen plaats. De
godsdienst dankt zijn oorsprong aan de vrees van den mens voor
hogere machten, die een bijgelovige verbeelding zich als werkelijk
bestaande voorstelt. De priesters hebben deze vrees gekweekt en
weten om te zetten in godsdienst. Als zodanig heeft de godsdienst
dus niet de geringste waarde, maar de staatsmacht kan dien godsdienst gebruiken als een nuttig middel om de volksdriften te beteug elen.
Dit zijn, in korte trekken, de lijnen van het Hobbisme, dat in
werkelijkheid niets anders is dan een terugkeer tot het subjectivisme van de Sofisten en het sensualisme van de Epicuristen, vermengd met het nominalisme van de Middeleeuwen. De wijsheid
werd gezocht in de stoffelijke wereld, met volkomen negatie van
alle geestelijke waarden.
3. John Locke.
Na Hobbes komt John Locke (1632-1704). Deze ziet nieuwe
problemen. Voor Locke had men er nooit aan getwijfeld of het
menselijk verstand wel toereikend was, om de levensvragen op
te lossen. Men had eenvoudig aangenomen, dat dit mogelijk was.
De moeilijkheden waren steeds geweest, of men wel op den rechten
weg was om het spoedigst tot zekere kennis te komen. Locke zegt,
we moeten eerst onderzoeken of de rede zó geconstrueerd is, dat ze
alle hogere problemen onder de knie kan krijgen en zo ontstond
zijn beroemde studie over het menselijk verstand 1 ), waarin hij de
vragen over het ontstaan, de zekerheid en den omvang van onze
kennis bespreekt.
In de eerste plaats ontkent hij het bestaan van „de aangeboren
begrippen - . Men bedoelt daarmee, dat de mens bijv. de grondwetten van het denken, de grondbeginselen der moraal, het Godsbegrip en dergelijke mee ter wereld brengt, dat ze dus aangeboren
zijn. Locke tracht nu te bewijzen, dat dit niet het geval is.
1) „An Essay concerning human understanding", 1690.
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De ziel is bij de geboorte een wit stuk papier, waarop niets geschreven is 1 ), een tabula rasa, zoals de Stoicijnen hadden gezegd.
Alle kennis ontstaat enkel en alleen door zintuiglijke indrukken
(nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu, niets is in het
verstand, wat niet eerst in de zintuigen is geweest), maar in tegenstelling met Hobbes, kent hij aan den mens een zelfstandig reflectie-vermogen toe, wanneer hij over de stof, die door de zinnen
is aangebracht, nadenkt en zich begrippen vormt.
Het kenvermogen omvat dus tweeerlei functie: „sensation" en
„reflection - . Wanneer ik een fles, een ronde schijf en dergelijke
dingen zie, krijg ik daarvan zintuiglijke indrukken, sensatie. Wanneer ik, door middel van het denken constateer, dat beide een
cirkelvorm in zich dragen, dan maak ik gebruik van reflectie. Op
deze wijze is nu heel onze psychische inhoud ontstaan: at onze
voorstellingen stammen uit de ervaring.

Welke consequenties draagt deze stelling in zich? Dat het ons
even onmogelijk is het bestaan te constateren van een onstoffelijke,
van het lichaam onderscheiden substantie, die men ziel noemt, als
dat van toverheksen of centauren; dat het denkbeeld van ruimte
ontstaat door het reflectie-vermogen, tengevolge van het gedurig
betasten van zinnelijke voorwerpen; dat het denkbeeld van tijd
ontstaat door de innerlijke ervaring, dat onze indrukken en de
daaruit gevormde begrippen elkaar vervangen en opvolgen; dat de
identiteit van het ik moet verklaard worden uit de vergelijking van
onze tegenwoordige gewaarwordingen, met hetgeen vroeger in
onze ziel is omgegaan; dat de verhouding van oorzaak en gevolg
haar ontstaan slechts te danken heeft aan het feit, door ons waargenomen, dat een bepaald verschijnsel steeds gevolgd wordt door
een ander bepaald verschijnsel. Of die verhouding in de buitenwereld ook werkelijk bestaat weten we niet.

Voor de realiteit van begrippen, zoals oneindigheid, substantie,
God, die niet uit de ervaring afgeleid kunnen worden, is er dus
feitelijk in het systeem van Locke geen plaats.
Het begrip oneindigheid ontstaat, als we ons bijv. voorstellen,
dat we een rij getallen steeds maar grocer kunnen maken, dat we
dus kunnen blijven voorttellen.
Het substantie-begrip ontstaat als volgt. Van de tafel nemen
we alleen maar eigenschappen waar, bijv. dat zij bruin is, dat ze
koud aanvoelt, dat we er met moeite een spijker in kunnen slaan,
enz. We hebben dus de ervaring van een aantal kenmerkende
eigenschappen. Maar deze eigenschappen schrijven we toe aan een
1) „White paper void of all characters", zegt hij.
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drager, aan een lets, aan een onbekenden X. En dien groten onbekende noemen we nu substantie.
Ook het godsbegrip maken we. „Want het is de idee der oneindigheid, dewelke gevoegd bij onze ideeen van bestaan, macht,
wetenschap enz., die samengestelde iclee vormt, waardoor wij ons
zelven zo goed wij kunnen, het Opperwezen voorstellen."
Moest Locke dus eigenlijk tot de slotsom komen, dat wij nooit
verder kunnen komen dan een voorstelling in ons bewustzijn van.
het Hoogste Wezen, zonder over het bestaan van God enige zekerheid te kunnen krijgen, hij probeert toch te beredeneren, dat God
bestaat. Hij tracht aan te tonen, dat God de eerste schalm is in de
grote keten van oorzaken en gevolgen. Locke leert dan ook, zuiver
delstisch, dat God wel de eerste, maar niet, dat Hij de voortdurende en immanente oorzaak is van al wat is en wordt, wel een
God van verre en van voorheen, maar niet een God van nabij en
van heden, in wien wij leven, ons bewegen en zijn.
Hoe weinig zekerheid het bestaan van zulk een God op louter
empirisch standpunt heeft, blijkt wel, als we bedenken, dat de ervaring ons hoogstens het begrip van een oorzaak, maar nooit van
een eerste of een absolute oorzaak kan bijbrengen. Daarom heeft
Locke ook zelf gevoeld, dat men een bovennatuurlijke, van buiten
aangebrachte openbaring moet aannemen als noodzakelijk complement van de wijsbegeerte. Evenwel vergat hij, dat langs empirischen
weg nooit het bewijs van een bovennatuurlijke openbaring te leveren is. Ook strookt het niet met het begrip van een bovennatuurlijke
openbaring, haar de voorwaarde te stellen, dat zij met de rede overeenkomt. 1 ) Kan het bovennatuurlijke begrepen worden door de
rede, dan wordt het gebracht onder de groep der verklaarbare en
dus natuurlijke verschijnselen en verliest hierdoor zijn bovennatuurlijk karakter. Is de openbaring daarentegen bovennatuurlijk, dan
ligt haar inhoud als mysterie boven het menselijk kenvermogen
en kan er van haar overeenstemming met de menselijke rede geen
sprake zijn. Alleen „het geloof nu is een vaste grond der dingen,
die men hoopt en een bewijs der taken, die men niet ziet".
Wat de zekerheid onzer kennis aangaat, beweert Locke, dat het
sensitieve weten, dus de kennis, die we door de zintuigen opdoen,
wel geen absolute zekerheid bezit, maar toch zoveel waarschijnlijkheld, dat ze voor het praktische leven voldoende is. Hoger staat in
dit opzicht het demonstratieve weten, dat redenerend en bewijzend
uitgaat van onbetwistbare grondstellingen en zo, soms met grote
1) Wat hij doet in zijn werk : „The reasonableness of Christianity", 1695.
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moeite, tot juiste conclusies kan komen. De hoogste trap van zekerheid hebben we bij de aanschouwelijke of intuitieve kennis, waarbij
we onmiddellijk inzien, dat het niet anders kan. Zo zien we onmiddellijk in, dat een ding niet tegelijkertijd hier en op een andere
plaats kan zijn. Naast het weten staat het menen. Dan is er meer
of minder waarschijnlijkheid om iets aan te nemen. We moeten ons
in zeer vele gevallen met een mening tevreden stellen. Begeerden
we absolute zekerheid bij ons handelen, dan zouden we dikwijls
geen vinger kunnen verroeren.
De omvang van ons weten is zeer beperkt. Het gaat niet boven
onze ervaring uit en die ervaring is beperkt, omdat de zinnen zwak
en gering in aantal zijn. Van de vele dingen die er zijn, hebben we
dus maar een gering aantal voorstellingen en deze zijn bovendien
nog vaak verward en onklaar.
Dit zijn, in grote trekken, de hoofdlijnen van Locke's systeem.
Locke zelf was noch atheist, noch materialist, maar toen zijn stelsel consequent ontwikkeld werd, moest het leiden of tot materialisme, of omslaan in het eenzijdigste idealisme, of sceptisch, de
mogelijkheid der menselijke kennis doen betwijfelen. De eerstgenoemde consequentie werd getrokken door het Franse en Duitse
materialisme van de 18de eeuw; de tweede door Berkeley; de derde
door David Hume.
4. Berkeley.
Berkeley (1685-1753), een Engelse bisschop in Ierland, schreef
een „Treatise on the principles of human kwowledge" 1 ) (1710),
waarmee hij een eind trachtte te maken aan de twisten over den
godsdienst en tevens de Christelijke religie wilde verdedigen tegenover het materialisme en atheisme.
Met Locke zegt hij ook, niets is in het verstand, wat niet eerst
in de zinnen is geweest; maar hadden de empiristen gemeend, dat
we uit de ontvangen zintuiglijke indrukken nu ook mogen concluderen, dat er een stoffelijke wereld buiten ons bestaat, Berkeley
zegt, die conclusie is fout: de zinnen maken ons niets bekend, dan
onze eigen gewaartvordingen. Ik zie een appel, d.w.z. bepaalde
gezichtsindrukken worden door mij opgevangen; ook bepaalde reukgewaarwordingen en nu concluderen de empiristen, dat daar een
stoffelijk iets voor mij ligt. Berkeley zegt, die conclusie mag men
niet trekken. Immers, men krijgt gewaarwordingen van de kleur,
van den vorm, van den smaak, van de grootte enz. en die gewaarwordingen, die niet van stoffelijken aard zijn, bestaan, maar als
1) Verhandeling over de beginselen der menselijke kennis.
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-men dien appel nu eens van alle eigenschappen ontdoet, wat houdt
men dan over?
Een „drager" van die eigenschappen, een substantie, zoals Locke
zeide. Maar dat was immers de onbekende X. In werkelijkheid is
dat echter een abstractie, een leeg woord. Die zogenaamde substantie, dat eigenschaploze jets, is inderdaad niets. De zogenaamde dingen bestaan dus slechts in onze voorstellingen. Zijn is
waargenomen worden (Esse est percipi).
Een materiele buitenwereld bestaat er dus niet, er bestaan slechts
geestelijke substanties, bijv. de ziel met haar voorstellingen.
Toch moet Berkeley erkennen, dat wij ook voorstellingen hebben, die ons a.h.w. door de buitenwereld worden opgedrongen.
Vanwaar komen die? Wij krijgen ze van een hogere geestelijke
substantie, van God. God roept elk idee in ons te voorschijn. Hij,
Berkeley, ontkent niet een van ons onafhankelijke realiteit der dingen, hij ontkent dat ze ergens anders bestaan kunnen dan in ons
verstand. In plaats dat wij van een natuur mogen spreken, in welke
de zon de oorzaak van de warmte is, moeten we ons, als we het
precies willen zeggen, zo uitdrukken: God kondigt ons door de
waarneming van de open aan, dat wij spoedig warmte-gewaarwordingen zullen krijgen. Onder natuur moeten we dus de opeenvolging of samenhang van ideeen verstaan en onder natuurwetten
die standvastige orde, die de opeenvolging rangschikt of den
samenhang begeleidt, d.w.z. de wetten der ideeen-associatie. Dit
streng doorgevoerde subj ectieve idealisme, de absolute ontkenning
van het materiele bestaan, is, volgens Berkeley, de zekerste weg
om aan het materialisme en atheisme te ontkomen. De grote tegenstelling tussen geest en stof, die altijd weer de mensen bezig
houdt, tracht hij te overwinnen door het monisme van den geest.
5. David Hume.
David Hume (1711-1776) is de laatste van de grote Engelse

empiristen. Eigenlijk was hij een Schot. Hij werd geboren te Edinburgh en is daar ook overleden. Vele jaren bracht hij evenwel in
Frankrijk door, eerst als privaat-geleerde, later als gezantschapssecretaris. Toen was hij door het publiceren van zijn werken al een
beroemd man en hij verkeerde veel in den kring der Encyclopaedisten, waar hij o.a. Rousseau leerde kennen.
Hume sluit zich in zijn kennisleer aan bij Locke en Berkeley.
Hij maakt evenwel een andere onderscheiding, wat onze kenniselementen betreft. Onze gehele bewustzijnsinhoud bestaat uit impressies en ideeen. De eerste zijn de indrukken, die we krijgen,
hetzij door de zintuigen van buiten of door zelfwaarneming van
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binnen. In onze terminologie zouden we ze tvaarnemingsvoorstellingen noemen, terwijl de ideeen de herinneringsvoorstellingen zijn,
dus datgene, wat na een waarneming overblijft. Natuurlijk kunnen
die herinneringsvoorstellingen, die ideeen dus, enkelvoudig zijn,
maar ook zeer samengesteld.
Nu stelt Hume dezen regel op, dat de ideeen alleen betrekking
hebben op werkelijke kennis, als ze hun oorsprong kunnen aantonen in de impressies. We kunnen bijv. een voorstelling hebben
van onze huiskamer. Die voorstelling kunnen we als waar accepteren, want ze is het resultaat van werkelijke, zintuiglijke waar•
nemingen, maar wanneer ik bijv. een voorstelling heb van een
zeemeermin, dan kan ik die voorstelling niet beschouwen als kennis
van de werkelijkheid, want mijn ogen hebben nooit een zodanig
wezen aanschouwd.
Hij verwerpt nu, met Berkeley, het stoffelijk substantie-begrip.
Immers we krijgen wel impressies van de verschillende eigenschappen van een voorwerp, maar als men die allemaal van een ding
geabstraheerd heeft, „blijft er niets over dan die onbeschrij(bare
hersenschim, die men substantie heeft genoemd".
Hij gaat nog een stag verder dan Berkeley, als hij ook het
geestelijke substantie-begrip naar het rijk der hersenschimmen verwijst en daarmee ook het bestaan van een substantiele ziel.
Als we ons zelf beschouwen, zo zegt hij, vinden we wel impressies, ideeen en emoties, maar die vormen samen het bewustzijn en van een geestelijken drager, of een „ik" is niets te bespeuren. „Onze geest is niets anders dan een bundel impressies en
ideeen - . 1 ) Wanneer er geen waarnemingen zijn, zoals in een diepen slaap, dan ben „ik - er ook niet en wanneer ze helemaal niet
meer komen, zoals bij den dood, dan is het „ik - ook vernietigd.
We moeten hier een omwerking maken. Men heeft terecht tegen
deze schijnredenering van Hume aangevoerd: „Hume zoekt zijn
„ik'' onder de bewustzijnsinhouden van dit Geen wonder, dat
hij het niet vindt. Hij, de zoekende, is zelf dit „ik. - Hiermee bedoelt men dit. Wanneer ik in mijn huis een gezelschap bijeen heb
en ik ga nu zoeken of ik mij zelf ook onder die groep kan vinden,
dan kom ik tot een negatief resultaat, want ik, de zoeker, sta
buiten de groep, waarin ik me zelf meen te vinden.
De uitdrukking, dat „het ik niets anders is dan een bundel
voorstellingen - , heeft Hume, met het oog op de consequenties, die
daarin lagen opgesloten inzake de religie, in een latere omwerking
van zijn Essays laten vervallen.
1) Wundt, die de ziel opvat als een verzamelwoord voor al ons psychisch
gebeuren, is in dit opziaht een volgeling van Hume.
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De bekendste van Hume's filosofische beschouwingen is zijn behandeling van het causaliteitsprincipe, dus de verhouding van oorzaak en gevolg.
Wanneer mogen we zeggen, dat twee gebeurtenissen zich verhouden als oorzaak en gevolg? Neem bijv. de beide feiten, dat ik
een geneesmiddel inneem en dat de koorts ophoudt. Wel, zegt
Hume, de eerste voorwaarde is, dat die twee gebeurtenissen „elkaar
aanraken - . Wanneer dat geneesmiddel niet in de bloedbaan komt
en dus de bacterien niet bereikt, mag ik, ook als de koorts ophoudt, toch niet spreken van oorzaak en gevolg.
De tweede voorwaarde is, dat de ene gebeurtenis, die ik oorzaak noem, aan de andere gebeurtenis, die als gevolg wordt beschouwd, voraf gaat. Als ik kinine inneem, nadat de koorts is op•
gehouden, kan ik dit middel niet als oorzaak beschouwen.
De derde voorwaarde is, dat die gebeurtenissen regelmatig
samengaan. Wanneer ik na het innemen van kinine, soms wel en
dan weer niet kan constateren, dat de koorts ophoudt, moet ik
aannemen, dat in de eerste gevallen een toevallig samentreffen van
die gebeurtenissen heeft plaats gevonden.
Nu kunnen wij door impressies telkens vaststellen of aan deze
drie voorwaarden voldaan is. Maar dan is er nog iets. Een vierde
voorwaarde is, dat na de ene gebeurtenis de andere met noodzakelijkheid moet volgen. Deze noodwendigheid nu is niet waarneembaar. We kunnen daarvan geen impressie verkrijgen. We kunnen
waarnemen, het op elkaar volgen, het post hoc, maar noch door
de waarneming, noch door het denken, kunnen we daaruit besluiten,
tot het propter hoc. 1 ) Natuurlijk, doordat de opeenvolging van
bepaalde gebeurtenissen zich telkens herhaalt, doordat wij gewoon
zijn, dat ze op elkaar volgen, ontstaat een associatie tussen de ideeen,
die deze gebeurtenissen in ons representeren, zodat, wanneer de ene
voorstelling wordt opgeroepen, ook de andere verschijnt; maar
niets rechtvaardigt ons vast te stellen, dat deze noodwendige verbinding nu ook in de werkelijkheid bestaat. Op deze wijze lost
Hume de beide grondbegrippen op, waarom de metaphysische problemen van de 17e eeuw zich bewogen hadden. Substantie en causaliteit zijn slechts relaties tussen de ideeen, die noch door ervaring,
noch door het denken, bewezen kunnen worden iets meer te zijn
dan touter bewustzijnstoestanden.

Wat deze opvatting impliceert in zake godsdienst en zedelijkheld is duidelijk. Aan de Deisten, die buiten de openbaring om, op
redelijke gronden nog een Schepper der wereld aannamen, wordt
1) Post hoc = daarna, propter hoc = daardoor.
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aangetoond, dat hun „bewijzen - voor het bestaan Gods absoluut
waardeloos zijn. !lit vrees en hoop, behoeften en bekommernis,
verbonden met de onwillekeurige opvatting van natuurdingen als
krachten en persoonlijke wezens, is de religie ontstaan.
Polytheisme is de oorspronkelijke religie. Daaruit is het monotheisme ontstaan, doordat de beschermgod van het eigen yolk, uit
vrees en hoogmoed verheven werd tot wereldbeheerser. Het monotheisme is niet in alle opzichten beter dan het polytheisme: het
maakt zijn aanhangers onverdraagzamer en kweekt onbegrijpelijke
dogma's. Ook worden ander zijn heerschappij dwaze ceremonien
en mysterien vaak belangrijker geacht dan een deugdzamen levenswandel.
Door de ontkenning van het „ik - als substantie, door de onzekerheid van het oorzakelijk verband tussen het „ik - en 's mensen
daden, vervalt elk denkbeeld van zedelijke verantwoording. Hume
kan dan ook geen zedelijke normen boven den mens erkennen.
Daarin kan dus het motief van ons handelen niet gevonden warden. Evenmin in zedelijk inzicht. De rede kan ons niet zeggen, wat
goed of kwaad is. Zij kan ons alleen maar helpen bij het kiezen
der middelen, of de gevolgen duidelijk maken. De grand van ons
doen en laten ligt in het gevoel. Daarbij zijn lust en onlust de
criteria van goed of kwaad.
Moet dit niet tot het zuiverste egoisme leiden?
Neen, zegt Hume, want aan het gevoel van lets goeds te hebben
gedaan, ligt de sympathie ten grondslag, d.w.z. de geschiktheid
om zich in de plaats van anderen te denken. Die sympathie is de
grondslag der moraal en uit Naar ontstaat, in het gemeenschapsleven, door de gewoonte der zelfbeproeving, het geweten.
Hoewel het empirisme van Locke spoedig in Engeland ingang
had gevonden, werden de consequenties er van niet aanvaard,
zoals die in Frankrijk werden uitgewerkt en geaccepteerd, consequenties die leidden, „tot een volledige verwoesting van alle grondslagen van het zedelijke en religieuze
1)
Ook het „idealisme - van Berkeley en het „Scepticisme - van
Hume vonden bestrijding in de „Schotse school'', waarvan Thomas
Reid, gestorven 1796, het hoofd was.
Hier leerde men dat het gezonde verstand, common sense, ons
de overtuiging schonk, dat het waarnemen niet een gegeven-zijn
van bewustzijnsinhouden betekende, maar het opvatten van werkelijke objecten, die onafhankelijk van ons bewustzijn bestaan. Hard1)
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Dr A. Schwegler, „Gesch. d. Philosophie", S. 263, Reclam, Leipzig.

heid, temperatuur, vorm enz. zijn niet bloot gewaarwordingen,
maar reale eigenschappen van reale dingen. Ook is het „ik" niet
een bundel van ideeen, die hier of daar in de lucht zweeft, maar
lets, dat werkelijk bestaat en dat de ideeen beleeft.
Prof. Bavinck zegt ergens, dat de filosofie niet tot taak heeft de
kennis onzeker te maken en de wetenschap te vernietigen, maar
dat ze ons weten moet verhelderen.
De filosofie van de Engelse Aufklarung liep inderdaad uit op
twij fel aan al onze cultuurwaarden en aan de dingen, die boven de
cultuur uitgaan.
B. De rationalistisch-metaphysische richting.
In het voorafgaande hoofdstuk hebben we aangetoond, dat de
filosofie van de empirisch-positivistische richting der Engelse
denkers hoe langer hoe meer tegenover het „gezonde mensenverstand" en ook tegenover de pistis kwam te staan. Dat het niet tot
een openlijk conflict met de kerk kwam, vond zijn oorzaak in de
omstandigheid, dat de Britse filosofen zich voor het uiterlijk aan de
kerkleer hielden of haar althans niet bestreden.
De rationalistisch-metaphysische richting kwam echter wel met
de kerk in conflict, hoewel en Cartesius door zijn grote voorzichtigheid en Spinoza door zijn teruggetrokkenheid, probeerden een strijd
met de kerkelijke machten te ontgaan. Dat evenwel bestrijding
van hun stelsels moest volgen is duidelijk, wanneer men bedenkt,
dat deze wijsgeren zich bezig hielden met de grote problemen der
metaphysica, n.l. hoe de verhouding tussen God en wereld is en
hoe men zich de relatie moet denken tussen ziel en lichaam, terwijl
ze het antwoord op deze vragen uitsluitend met behulp van de rede,
de ratio, wilden vinden.
„Het kenmerk van den nieuwen tijd is het vertrouwen op de
macht der menselijke rede. De rede zal het ware inzicht openen op
de natuur en in de helderheid van haar eigen licht die natuur leren
kennen en daarin zichzelf herkennen Zo zal dan het „natuurlijk licht der rede" de waarheden, waarvan men eertijds slechts
droomde, werkelijk aan den dag brengen". 1 ) Niet de Openbaring
geeft antwoord op de hoogste vragen, maar de mens vindt in zich
zelf het onbeweeglijk middelpunt van alle werkelijkheid en waarheld: „Von Ich aus erobern wir uns die Welt". 2 )
Dat is de leuze. Descartes zegt dan ook, dat hij het besluit ge1) Julius de Boer, Groote denkers, blz. 48.
2) Aldus karakteriseert Ueberweg het streven der nieuwe filosofie.
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nomen heeft alle andere wetenschappen vaarwel te zeggen en zich
te bepalen tot de „wetenschap, die ik zal kunnen vinden in mijzelf, of liever in het grote boek der wereld". 1 )
Dat was de positie, die de nieuwe richting gekozen had, tegenover de oudere filosofie.
1. Descartes.
Rene Descartes (1596-1650) is een dier grote „lichtontstekers".
Hij stamt uit een Frans adellijk geslacht en is later zeer bemiddeld. Op achtjarigen leeftijd wordt hij naar het Jezuleten-college
te La Fleche gezonden, waar hij tot zijn zestiende jaar een voortreffelijke opleiding geniet. Hij gaat nu in den krijgsdienst en
maakt het leven van de „grate wereld" mee. Onvoldaan over dit
doelloos bestaan, trekt hij zich enkele jaren in de eenzaamheid van
Parijs terug om te studeren. Daarna wordt hij weer soldaat, o.a.
onder Prins Maurits. Zijn doel is daarbij niet om aan het actieve
soldatenleven deel te nemen, maar om de krijgstechniek te bestuderen. Later maakt hij nog verschillende krijgstochten in Duitsland mee, maar de studiezin verlaat hem niet.
Hij zoekt naar en peinst over een nieuwe methode ter beoefening van de wetenschap en wel naar een methode, die met mathematische zekerheid het gehele gebied der wijsbegeerte zal beheersen.
Toen hij in 1619 in het winterkwartier te Neuberg, aan de
Donau, verbleef, zag hij in eens, welken weg hij kiezen moest.
„Toen is mij het licht ener wonderbare ontdekking opgegaan",
schreef hij in zijn dagboek; waarmee hij waarschijnlijk bedoelt, dat
hij, door de deductief-wiskundige methode, de filosofie tot mathematische zekerheid kon brengen.
Na het soldatenleven keert hij weer naar Parijs terug. Zijn denkbeelden ontwikkelen zich evenwel in zo'n richting, dat hij, uit vrees
voor de kerkelijke overheid, besluit zich in het vrije Holland te
vestigen. Dat was in 1629. Hier blij ft hij een twintigtal jaren.
Zijn onrustige geest maakt, dat hij telkens verhuist: hij is in dien
tijd 24 keer van woonplaats veranderd. In Amsterdam leert hij in
den winter van 1634--'35 een meisje kennen, met wie hij in concubinaat gaat leven. In Deventer wordt hem een dochter geboren,
die reeds op vijf-jarigen leeftijd sterft. Dan begint de strijd met
Voetius. In 1649 gaat hij zich, op verzoek van Christina van
Zweden, in Stockholm vestigen, maar het gure klimaat en den
strengen winter kan hij niet verdragen. Hij stierf daar in het voor1) In zijn „Discours de la methode", premiere partie.
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jaar van 1650, na voorzien te zijn van de „sacramenten der stervenden". Zeventien jaar later words zijn stoffelijk overschot naar
Parijs gebracht en in de kerk van Genoveva, dus in „gewijde"
aarde, begraven.
In 1793 besloot evenwel de Nationale Conventie, om het gebeente van Descartes naar het Pantheon te doen overbrengen. Ook
dit laatste felt tekent zijn richting.
Descartes wilde dus de waarheid zoeken met „het natuurlijke
licht der rede'' en meer bepaald door middel van wiskunstige
redeneringen. Hij was een mathematicus van betekenis.
De geweldige ontdekkingen van Copernicus, van Tycho de
Brahe, van Kepler en van Gallia hadden de wiskunstige constructie
van het heelal aan het licht gebracht. Voor de inwerking van
bovennatuurlijke krachten scheen geen plaats meer te zijn. Deze
beschouwing nu moest ook toegepast worden op de ons omringende
natuur en op het leven van den mens. Natuur en mens zijn geen
organismen, maar ze gelijken op de instrumenten, die gemaakt worden door den mens. Het zijn mechanismen, „combinaties van
kleine stofdeeltjes, die van eeuwigheid of toegerust zijn met beweging; de werken der natuur schijnen slechts te verschillen met
die, welke door de mensen worden vervaardigd, door hun grotere
fijnheid, dat wil dus zeggen, quantitatief en niet qualitatief. Het
is vooral de mechanische theorie en bovenal de theorie der beweging, die ons van de middelen voorziet om de verschijnselen in
ons en rondom ons te verklaren". 1 ) Dus moeten ook de natuur en
het leven gezuiverd worden van geestelijke machten, die een bepaalde rol spelen en de mechanische wet van oorzaak en gevolg
soms verbraken. Zo is het te verstaan, dat de Cartesiaan Balthasar
Bekker, den strijd opnam tegen toverij, geestverschijningen enz.
Cartesius nu, die gezien heeft, dat de wiskundige methode de
physica tot een zekere wetenschap heeft gemaakt, meent, dat dit
ook wel met de metaphysica mogelijk is.
Wanneer men ook bier van axioma's uitgaat, kan men volgens
de deductieve methode ook wel zekere begrippen vormen, bijv. het
begrip van een ens realissimum, d.w.z. van God.
Het grondaxioma, het uitgangspunt van zijn redenering is: we
kunnen aan alles twijfelen, maar dat ik, de twijfelaar, besta,
is vast en zeker. „Ik ben, dus besta ik", zegt hij. Wanneer ik nu
verder ga zoeken, wat dat „ik ben" inhoudt, aldus redeneert Descartes, vind ik niets stoffelijks, niets, dat uitgebreidheid bezit. Alles
1) Rudolf Eucken, Geistige Stri5mungen der Gegenwart. B par. 2.
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kunnen we wegdenken, maar het bewustzijn niet en zo komt hij
1 ) Al maar vertot zijn stelling: „Ik heb bewustzijn, dus ben
der deducerend komt hij tot de zekerheid, dat God bestaat en ook
tot het bestaan van de menselijke ziel. Wij volgen hier deze redenering niet verder. 2 )
Terecht heeft de bekende Friedrich Paulsen beweerd, dat „deze
gehele ontwikkeling van absoluten twij fel tot de absolute zekerheid van het cogito ergo sum en de hieruit afgeleide existentie van
God en Zijn waarachtigheid, die dan weer de onderbouw van alle
wetenschappelijke kennis vormen zou, een achteraankomende en
geheel overbodige constructie van vooraf vaststaande gedachten
is- . 3 ) Die vooraf vaststaande mening is dan, wat we zo-even al
hebben besproken, dat men met wiskundige redeneringen de metaphysische waarheden kan vinden en bewijzen.
Ook leidt Descartes uit het felt, dat men met onmiddellijke
zekerheid het „cogito ergo sum - kan vaststellen, het criterium der
waarheid af. Alles wat zich „klaar en duidelijk" aan mij voordoet, mag ik als waar aannemen. Hier is dus, evenals bij de Stoa,
de evidentie de maatstaf der waarheid. Schijnbaar wordt dus de
norm van het ware in de buitenwereld gelegd, in werkelijkheid is
ze binnen in ons te vinden. Ze is dus subjectief. Descartes besluit
dan ook am niets als waar te erkennen, wat zich niet zo klaar en
zo duidelijk aan zijn geest heeft vertoond, dat er geen spoor van
twij fel meer mogelijk is. 4 ) Dat ook in deze uitspraak de kiem lag
opgesloten van een strijd met de vertegenwoordigers van de pistis,
is duidelijk.
Wanneer we nu verder Descartes' leer nog nagaan, zien we, dat
hij uit de ware Godsidee de principien van de natuurfilosofie tracht
af te leiden en wel de leer van de twee substanties.
Substantie is, wat zo bestaat, dat het voor zijn eigen existentie
niets anders nodig heeft, zegt hij. In dezen hoogsten zin van het
woord kan men God slechts als substantie beschouwen. God als
de oneindige substantie heeft de grond van Zijn bestaan in zich
zelf, is oorzaak van Zijn eigen bestaan. Maar er zijn ook nog twee
1) Meestal wordt het „cogito ergo sum" vertaald met : „ik denk, dus ben ik".
Windelband maakt de opmerking, dat „denkee" in 't Duits, evenals trouwens in
't Hollands, een bepaalde bewustzijnsfunctie aanduidt, terwijl Descartes, blijkens zijn opsommingen van psychische functies, er het gehele bewustzijnsleven
mee bedoelt. Windelband, Geschichte, S 329.
2) Wie er belang in stelt kan ze vinden in : „Discours de la methode", quatrieme partie. Een goedkope uitgave van D.'s werken geeft de „Lutetia edition"
van Nelson, Paris.
3) Fr. Paulsen, Einleitung i. d. Philos., 36-38 Auflage, S. 412.
4) „Discours de la methode", Deuxieme partie, bl. 35 van de Lutetia-uitgave.
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substanties in den ruimeren zin van het woord, n.l. geest en materie. Ze zijn geschapen.

Elk van hen bezit een kenmerk, dat hun wezen uitdrukt. Zo'n
wezenskenmerk noemt Descartes een attribuut. Het attribuut van
de materie is, dat ze uitgebreidheid bezit, dat ze dus ruimte inneemt. Het attribuut van den geest is, bewustzijn, „denken - . Deze
kenmerken zijn nu zo, dat ze elkaar uitsluiten. Waar we het attribuut uitgebreidheid aantreffen, vinden we nooit het attribuut
denken of omgekeerd. Geest en stof hebben niets met elkaar
gemeen. 1 )
Deze opvatting nu toegepast op den mens, leidt tot de beschouwing, dat er tussen lichaam en ziel een scherp dualistische verhouding bestaat. Het lichaam van den mens is to beschouwen als
een kunstige automaat, door God vervaardigd, waarin alles toegaat
volgens mechanische wetten. Dit lichaam kan leven, ook zonder
ziel. Uitdrukkelijk verklaart hij, „dat een dood lichaam niet dood
is, omdat er de ziel aan ontbreekt, maar alleen omdat een der belangrijkste delen van de lichamelijke machine stuk is". 2 ) Het is de
warmte, welke door deze machine geproduceerd wordt, die het
lichaam beweegt, die het leven doet. Dit blijkt duidelijk bij de
planten en dieren. Ze leven en hebben toch Been ziel. Het lichaam
van een dier is een zielloze machine, meer niet. Wanneer men een
hand een schop geeft, zodat hij gaat janken, moet men ook niet
denken, dat het dier smart of pijn gevoelt, hij maakt eenvoudig een bepaald geluid, zoals een ketel, die men over de straat
voortschopt, ook een bepaald geraas maakt.
We moeten bier even een opmerking inlassen. De schrijver van
't bekende werk: „Geschichte des Materialismus", F. A. Lange,
beweert, dat men de opvatting, dat een dier bloat een machine is,
kan beschouwen als het begin van de zuiver materialistische leer,
dat de mens ook niets meer is dan een automaat; een opvatting,
die later gehuldigd werd in het beruchte boek van De la Mettrie:
„L'homme machine". Wij komen bier later nog op terug.
We zien dus, dat bij Descartes het zielsbegrip een geheel anderen inhoud krijgt, dan het tot dusver had gehad. Bij Aristoteles
en ook bij de Christelijke denkers, is de ziel het levensbeginsel.
1) Behalve van substanties en attributen, spreekt D. ook nog van „modi",
d.w.z. modificaties, vormveranderingen. Zo zijn willen, begeren, voorstellen enz.
bepaalde vormen, dus „modi", waarin zich het •bewustzijn voordoet. De uitgebreidheid bezittende stof doet zich ook in verschillende „modi" aan mij voor,
bijv. hard eikenhout, vloeibaar water enz.
2) In zijn: „Les passions de Fame", art. 5 en 6, bl. 230 van de Nelson-editie.
6
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De ziel is bij hen, om met Aristoteles te spreken, de „worm", die
de dode materie tot een levend wezen maakt. Is de ziel er niet, dan
is de plant, het dier, de mens dood. Maar Descartes zegt, de ziel
is bewustzijn, meer niet en daarmee is hij de grondlegger van de
nieuwe psychologie.
Bij de levende wezens is dus alleen sprake van een „bezield lichaam, als het den mens geldt. Maar ziel en lichaam staan
dien mens als vreemden tegenover elkaar. Ze hebben, denk aan
hun attributen, ook geen enkel aanrakingspunt met elkaar. Daarom
moet er een tussenschakel zijn, waardoor het contact tussen beide
tot stand komt. Descartes vindt nu zulke bemiddelaars in de
„levensgeesten - , spiritus animales, die door het bloed worden afgescheiden. Het zijn de fijnste, warmste en beweeglijkste deeltjes
van ons lichaam. Ze zijn dus stoffelijk van aard, die levensgeesten. Als een fijnen adem stijgen ze uit het bloed op naar de
hersenholten en krijgen daar contact met de ziel. De ziel toch heeft
haar zetel opgeslagen in het hersenaanhangsel, de pijnappelklier. 1 )
Maar waarom daar juist? Descartes antwoordt, omdat die klier
zich precies in het midden der hersenen bevindt en omdat zij „onparig - is. Alle andere delen van de hersenen zijn dubbel en zou de
ziel in zo'n „parig - deel van de hersenen zetelen, dan zou ze ook
alle objecten dubbel waarnemen.
De „levensgeesten - planten de indrukken, die onze zintuigen
ontvangen, voort tot aan de ziel en zij voeren ook de wilsbeslissingen van de ziel, die door een kleine beweging van de pijnappelklier worden veroorzaakt, over naar de spieren.
Zo tracht Descartes de samenwerking van de beide substanties
te verklaren.
Zijn volgelingen hebben gevoeld, dat de meester het geweldige
probleem van de verhouding van ziel en lichaam, met zijn leer van
de „influxus physicus" in het geheel niet had opgelost. Integendeel,
wat hier als oplossing worth aangeduid, maakt de zaak eigenlijk
nog ingewikkelder. Het probleem blij ft dus bestaan en wet worden
telkens weer nieuwe oplossingen aangeboden, maar geen van alle
is bevredigend. Is het oplosbaar? Wij geven het woord aan Prof.
Bavinck, die zegt: „Wij staan hier met alien voor een verborgenheld. Dat en hoe geest en stof op elkaar inwerken, begrijpen wij
niet. De wijze, zegt Augustinus, waarop de geest een lichaam aankleeft en tot een zinnelijk wezen wordt, is wonderlijk en onbegrijpelijk". 2 ) Het is het geheim van God, zoals Bavinck het ergens
1) We wijzen er even op, aan welk een inconsequentie D. zich schuldig
maakt, als hij aan de ziel, die geen uitgebreidheid bezit, toch een p/aats aanwijst.
2) Dr H. Bavinck, Beginselen der Psychologie, bl. 42. 2e druk.
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anders uitdrukt. Dat we de wederzijdse inwerking van lichaam en
ziel niet kunnen begrijpen, komt, omdat ons denken er niet op aangelegd is om de geestelijke wereld in haar bestaan en werkzaamheid te omvatten. Daarvoor schieten verstand en rede tekort.
Van de „oplossingen - voor het lichaam-ziel-probleem, die na
Descartes zijn gegeven, willen we hier enkele noemen. Allereerst
het „occasionalisme -, dat door de Cartesianen Geulinx en Malebranche werd voorgestaan. Zij beweerden, dat God bij elke gelegenheid dat de ziel wil en denkt, het lichaam in beweging brengt
en omgekeerd, dat telkens, wanneer het lichaam indrukken van de
buitenwereld ontvangt, de daaraan beantwoordende voorstellingen
door God worden opgewekt.
Men heeft, ter verduidelijking, dit beeld gebruikt: twee klokken,
die geheel los van elkaar staan, slaan toch telkens op denzelfden
tijd. Dit komt, omdat ze telkens warden gelijk gezet.
Spinoza geeft, volgens zijn pantheistische opvatting, een geheel
andere verklaring. Het beeld van de klokken vasthoudend, kunnen
we zeggen, dat de beide uurwerken door een bepaalde klok, die
wij niet kunnen waarnemen, zo bewogen warden, dat ze precies
gelijk lopen, zoals de electrische klokken ook precies denzelfden
tijd aangeven, omdat ze geregeld worden door de „moederklok - .
Leibniz komt, naar zijn leer van de „voorbeschikte harmonie",
tot de conclusie, dat vooruit bepaald is, dat wanneer het lichaam
bepaalde indrukken ontvangt, tegelijkertijd de daarmee corresponderende voorstellingen in de ziel worden gewekt: de twee klokken
zijn door een bekwaam uurwerkmaker zó fijn gesteld, dat ze altijd
precies tegelijk slaan.
Dat ook deze vergelijkingen de zaak niet tot een oplossing bren
gen, is wel duidelijk. De latere verklaringen van het „psychisch"
of „materialistisch - monisme bespreken we hier nog niet.
We willen nog een enkel woord zeggen over de „ethiek - van
Descartes. Dit deel der filosofie heeft hij niet uitvoerig behandeld.
Hij staat sterk onder den invloed der Stoicijnen, vooral van Seneca
en Epictetus, zodat we weinig nieuwe inzichten kunnen verwachten.
Door de inwerking van de „levensgeesten - op de pijnappelklier
— vice versa — ontstaan de affecten, de passies. Hij noemt er een
zestal: verwondering, liefde, haat, begeerte, vreugde en droefheid.
Die passies moet men beheersen door den wil, door rustig overleg,
door inzicht. Zelfbeheersing is dus, evenals bij de Stoa, de hoofddeugd. Ook geeft hij den raad, om zich te houden aan den godsdienst en de zeden van het vaderland, om conflicten te vermijden.
Dit laatste heeft hij zelf ook getracht en daarom heeft hij in zijn
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werken veel geschrapt, dat aanstoot zou kunnen geven. Volgens
Lange zou hijzelf alien nadruk hebben willen leggen op de mechanische theorie, ter verklaring van al het gebeuren in de natuur,
maar zou hij uit vrees voor de clerus, zijn reeds volledig uitgewerkte denkbeelden niet hebben durven publiceren, of geheel omgewerkt hebben uitgegeven. 1 ) Zeker is het, blijkens zijn brieven
aan een vriend, Mersenne, dat hij, nadat hij gehoord had dat Gallia
voor de inquisitie was gedaagd, vanwege diens leer over de
draaiing der aarde, deze opvatting in zijn werken heeft geschrapt.
Toch heeft hij zich niet buiten alien strijd kunnen houden. Zijn
leer vond spoedig aanhang in Frankrijk, waar zij bestreden werd
door de Jezuieten, die wisten te bewerken, dat de werken van Descartes, in 1663, op den index werden geplaatst. Ook in ons land
verbreidde • het Cartesianisme zich snel, vooral onder de theologen,
waardoor het rationalisme in de kerk werd ingevoerd. De verhouding van rede en openbaring werd nu de voornaamste kwestie,
de rede emancipeerde zich van de openbaring en trachtte haar zelfstandigheid te herwinnen.
Zoals bekend is, was Voetius de aanvoerder der oppositie tegen
Cartesius, maar de strijd eindigde feitelijk met een overwinning
van het Cartesianisme.
2. Spinoza.
werd in 1632 te Amsterdam uit Joods-Portugese ouders geboren. Op zevenjarigen leeftijd werd hij op de beroemde Talmud-Thora-school geplaatst, waar hij in den godsdienst zijner vaderen werd onderwezen.
Later kwam hij met de nieuwe denkbeelden en vooral met de
Cartesiaanse filosofie in aanraking, waardoor hij met het Joodse
geloof brak, wat tengevolge had, dat hij op vierentwintigjarigen
leeftijd uit de synagoge geworpen werd,. Hij vond toen een toevluchtsoord bij de Collegianten, een groep van Remonstranten,
die een zeer vrijzinnige opvatting van Christelijke geloofswaarheden huldigden. Hij wijdde zich aan de studie der exacte wetenschappen en filosofische bespiegelingen, terwijl hij in zijn levensonderhoud voorzag door het slijpen van vergrootglazen.
Later vestigde hij zich in Rijnsburg, waar nu het Spinoza-huisje
de herinnering aan den bescheiden filosoof levendig houdt. Twee
jaar later verhuist hij naar Voorburg, om dichter bij zijn beschermers, waartoe waarschijnlijk ook Jan de Witt behoorde, te zijn en
weer enkele jaren later gaat hij in Den Haag wonen.
Baruch de Espinoza

1) Fr. A. Lange, Gesoh. d. Mat. I, S. 274 u. 300. Reclam Leipzig.
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In dien tijd wordt hem een professoraat te Heidelberg aangeboden, met belofte van volledige „leervrijheid - , maar Spinoza, beducht, dat hij toch niet buiten conflicten zal blijven, bedankt. Oak
geeft hij in de Haagse periode een werk uit, het „GodgeleerdStaatkundig Vertoog", waarin hij een pleidooi hield voor godsdienstvrijheid en het vrije, wetenschappelijk onderzoek, terwijl hij
tevens het geloof aan wonderers bestreed. Bovendien scheef hij
zijn hoofdwerk, de „Ethica - , dat eerst na zijn dood verscheen. De
longtering, die hem reeds jaren ondermijnde, maakte in 1677 een
eind aan zijn leven, dat naar de begrippen van de Stoa, het leven
van een „wijze - was geweest.
Spinoza drij ft het eenzijdig rationalisme op de spits, doordat hij
van de mening uitgaat, dat de logische gang van het denken een
weerspiegeling is van wat geschiedt in de buitenwereld.
Wanneer
de rede op de juiste wijze gebruikt wordt, kan zij alle geheimen
doorgronden. „De rede is een oorkonde Gods", zegt hij.
Het systeem van Spinoza is niet gemakkelijk te begrijpen. Wil
men trachten in zijn stelsel te komen, dan kan men het best uitgaan
van de kwalificatie van Windelband, n.l., dat Spinozisme mathematisch pantheisme is. 1 )
Wat betekent dat?
In de wiskunde hebben we te doen met de ruimte en met de
dingen, bijv. een driehoek, een kubus, die in die ruimte zijn en tegelijk een deel van die ruimte uitmaken.
Wanneer we wiskunde studeren, gaan we uit van axioma's, we
definieren stellingen en gaan die bewijzen, maar die stellingen
kunnen we toepassen op verschillende afzonderlijke dingen. Wanneer we bijv. een bol omschrijven, als ontstaan door de omwenteling van een halven cirkel om zijn middellijn, dan geldt deze definitie voor alle bolvormige lichamen en de bol met een middellijn
van enkele millimeters, zowel als de bol met een middellijn van
enkele duizenden kilometers, zijn slechts wijzigingen, modificaties,
van dien enen, wiskundig gedefinieerden bol.
Zoals nu de ruimte alle meetkundige figuren in zich besluit, die
dus tot die ruimte behoren, zo is, volgens de pantheistische visie
van Spinoza, ook God, de Aleenheid, die de natuur met alle enkelvoudige dingen in zich bevat.
De natuur is God en alle afzonderlijke dingen zijn delen van
God, zoals de driehoek, die op mijn tafel ligt, een deel is van de
ruimte.
Dit parallelisme tussen de wiskunde en de metaphysica brengt
1) Praludien I, S. 98.
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Spinoza er dan ook toe om zijn leer voor te dragen in den vorm van
een wiskundig betoog. Zijn hoofdwerk draagt den titel: „Ethiek op
geometrische wilze behandeld", waarin hij evenals in een wiskundeboek, uitgaat van axioma's en verder stellingen en bewijzen levert.
Spinoza gaat uit van het begrip substantie. Substantie is datgene,
wat voor zijn bestaan niets anders nodig heeft. Maar dan kan, zo
redeneert Spinoza terecht, ook maar een substantie bestaan en de
opvatting van Cartesius, dat naast de oneindige substantie nog
twee geschapen substanties zouden bestaan, is een ongerijmdheid.
Er is dus slechts een substantie en die substantie noemt hij
God. Men moet daarbij evenwel niet denken aan een persoonlijk,
geestelijk wezen. Spinoza verklaart uitdrukkelijk, dat hij van God
een geheel andere voorstelling heeft dan de Christenen. Hij ontkent ten sterkste, dat men aan God verstand en wil zou kunnen
toekennen, en hij spot met hen, die beweren, dat God volgens een
bepaald doel handelt, of met hen, die de wereld beschouwen als
een product van 't Goddelijk willen en handelen.
God is de substantie; meer niet.
Wat die substantie dan is? Dat is eigenlijk niet te omschrijven,
want elk kenmerk, dat men zou noemen, zou een of andere eigenschap uitsluiten. Wanneer ik zeg, dat dit papier, waarop ik schrijf,
wit is, dan sluit ik eigenschappen, zoals roomkleurig of grijs uit.
Spinoza zegt: „omnis determinatio est negatio", d.w.z., elke bepaling
is een beperking. Dus kan men van de substantie, d.i. God, ook
eigenlijk geen eigenschappen noemen.
Wel kan men zeggen, dat zij haar bestaan niet heeft te danken
aan een vreemde oorzaak, dat ze geen veelheid is en dat ze niet
gedeeld kan worden; God is het geheel der dingen, al wat bestaat,
de natuur. „Deus sive natura", d.i. God is hetzelfde als de natuur.
Wel maakt hij onderscheid tussen de natura naturans, die de
werkende oorzaak van alle dingen is en de natura naturata, die
dan de dingen omvat waarin de scheppende kracht werkzaam is,
maar deze onderscheiding is slechts een logische, niet een werkelijke verdeling.. God en de kosmos, de schepper en het geschapene,
de oorzaak en het resultaat zijn een. „Dat is Spinoza's absoluut
pantheisme. 1 )
De tweede pij ler, waarop Spinoza's systeem rust, is het begrip
der attributen.
Wat is een attribuut? „Onder attribuut versta ik datgene, wat
het verstand aan de substantie waarneemt, als tot haar wezen be'

1) Windelband, Geschidhte, S. 344.
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horende", zegt Spinoza. De substantie heeft oneindig vele attributen, maar ons menselijk verstand kan er slechts twee van kennen, n.l. denken en uitgebreidheid. De substantie, d.i. God, denkt
en bezit uitgebreidheid. Ze behoren tot het wezen der substantie
en daaruit volgt, dat ze nooit zonder elkaar voorkomen. Maar ze
kunnen toch nooit op elkaar inwerken. De geest kan het lichaam
niet beInvloeden, noch het lichaam den geest. Toch bestaat er
tussen beide werelden volkomen overeenstemming, een steeds doorlopend parallelisme. Met alle geestelijk gebeuren correspondeert
jets lichamelijks, met alle lichamelijk gebeuren iets geestelijks. Het
is nimmer de substantie, die zich in deze vormen aan ons openbaart. Nu eens vertoont de substantie zich op een wijze, die wij
als geestelijk beschouwen, dan weer zien wij haar zodanig, dat wij
van een stoffelijk proces spreken, maar in het wezen der zaak is
het toch hetzelfde. Hieruit volgt, dat in het rijk der ideeen de zelfde
orde en samenhang wordt gevonden als in het rijk der stoffelijke
dingen en Spinoza concludeert daaruit, dat wanneer de rede in ons
denken den juisten samenhang weet te vinden, we ook wezen
hoe
de samenhang, de orde en de relatie in de wereld zijn. 1 )

Naast de attributen moeten we nog de modi onderscheiden. Dat
zijn de bepaalde vormen, waarin de dingen zich aan ons voordoen.
Wanneer ik een boom zie, dan heb ik te doen met de substantie,
d.w.z. God, aan welke mijn verstand het attribuut uitgebreidheid
toekent, maar de modus, waarin ik deze zie, is die bepaalde vorm,
n.l. die boom.
Zo is het willen bijv. een modus, een vorm van het denken. De
modi zijn dus de individuele vormen van de substantie. Een boom
is dus een individuatie van God. „De modi verhouden zich tot de
substantie, als de krullende golven der zee tot het zeewater, als
steeds verdwijnende, niet zijnde gestalten".
Wij kunnen er niet aan denken Spinoza's systeem hier volledig
te beschrijven en te becritiseren.
Daarom beperken we er ons toe, om nog enkele beschouwingen
inzake zijn zieleleer en zijn ethiek naar voren te brengen.
De opvatting aangaande de onafscheidelijke eenheid van de
geestelijke en de materiele elementen, die in verschillende graden
van volkomenheid in de geheele natuur gevonden wordt, legs hij
ten grondslag aan het ziel-lichaam-probleem.
1) De 17de stelling van het Zde deel der Ethica luidt : ordo et connexio
idearum idem est ac ordo et connexio rerem, d.w.z. de ordening en verbinding
der ideeen is dezelfde, als de ordening en verbinding in de dingen.
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Bij Cartesius vinden we een schrijnend dualisme, bij Spinoza een
schijnbaar monisme.
Evenals overal in de wereld, vinden we ook in den mens uitgebreidheid en denken, tezamen en onscheidbaar verbonden.
Wij onderscheiden wel ziel en lichaam, maar in werkelijkheid
is de ziel slechts de voorstelling, het bewustzijn van het lichaam,
dat zich bezig houdt met dat lichaam en de indrukken van de
overige zinnelijke wereld, voorzover deze het lichaam betref fen; het
lichaam is het reale organisme, wiens toestanden en aandoeningen
bewust in de ziel weerspiegelen. Wederzijdse inwerking is daarom
onmogelijk. Lichaam en ziel zijn hetzelfde ding, dat den enen keer
als bewust denken, den anderen keer als een materieel, een uitgebreidheid-bezittend-iets wordt gezien. Ze zijn slechts naar den
vorm verschillend. Het bestaan en het leven van het lichaam, d.w.z.
de lichamelijke indrukken, bewegingen en verrichtingen, die enig en
alleen door de wetten van het lichamelijk organisme bepaald warden, worden in de ziel, van zelf, tot bewuste, voorstellende eenheid samengevat. Men heeft, evenals bij alle monistische opvattingen, getracht door een vergelijking de zaak duidelijker te maken.
Zoals reeds vroeger gezegd is 1 ), werd in dit geval de gelijkenis
van de twee gelijk lopende klokken, die door een moederklok in
beweging werden gebracht, te hulp geroepen, maar deze vergelijking
verheldert niets, omdat het essentiele in de vergelijking ontbreekt.
Wat de zielsvermogens betreft, onderscheidt Spinoza een dubbel
kenvermogen. Enerzijds het zinlijk voorstellingsvermogen, dat de
zintuiglijke waarneming en hun reproductie omvat, hetwelk ons
omsluierde en verwarde ideeen verschaft. Anderzijds de ratio,
waardoor we adequate, d.w.z. juiste ideeen krijgen.
Zo zijn de ideeen van God en van de attributen uitgebreidheid
en denken, adequaat en adequaat is ook de idee van elk afzonderlijk ding, voor zoverre wij het als een modificatie van de ene substantie en dus in den allesomvattenden, eeuwigen, wereldsamen
hang zien. Wanneer wij het zien, sub specie aeterni, zoals
Spinoza zegt.
Aangaande het gevoelsleven, onderscheidt hij drie „primaire affekten - . De oerdrift in den mens is het streven naar zelfhandhaving. Hierbij legt hij er den nadruk op, dat door het begeren de
dingen eerst waarde voor ons krijgen. Wij noemen jets goed, omdat
wij het begeren. 't Is dus niet zo, dat we jets begeren, omdat het
goed is. Wanneer nu jets de kracht van ons lichaam verhoogt, dan
verhoogt de idee van dit jets de kracht van onze ziel en daarom
1) Zie bladz. 83.
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stellen we het ons gaarne voor: we ondervinden een lustgevoel.
Daarentegen treedt bij machtsvermindering een onlustgevoel op.
Llit deze elementaire gevoelens, lust, onlust en begeerte, probeert
Spinoza nu alle andere gevoelens of te leiden.
De wil is niet vrij. Wij menen wel vrij te . handelen, omdat misschien wel de onmiddellijk voorafgaande motieven, maar niet de
verder afliggende oorzaken ons bewust zijn. Zo gelooft een kind,
dat dorst heeft, dat het vrijwillig de melk uitdrinkt en een angstig
kind meent, dat het uit vrij en wil vlucht.
„Had de vallende steen bewustzijn, dan zou hij zich ook inbeelden vrijwillig te vaned'.
Als grondslag van de deugd beschouwt Spinoza de drift tot
zelfbehoud, d.w.z. dat de mens zijn willen en handelen zo tracht
in te richten, dat hij zijn ware natuur kan volgen. Dan bezit hij
ook de ware vrijheid.
Hoe verkrijgen we dit hoogste goed?
Als zuivere rationalist is Spinoza aanhanger van de, voor het
rationalisme typische leer van de rechtvaardigmaking door
inzicht, kennis, gnosis. Inzicht wordt bier niet bedoeld als het gewone begrijpen, maar Spinoza bedoelt er mee, wat later Hegel ook
zo ongeveer beweerde, dat in den mens, die tot inzicht komt, God
tot zelfbewustzijn komt.
Dit inzicht voert tot liefde van God en zo is de gnosis de weg,
die leidt tot de „amor intellectualis Der' en die verstandelijke liefde
tot God schenkt den mens zielerust en zielevreugde.
Dat het Spinozisme bestrijding vond, behoeft ons geenszins te
verwonderen. „Voor de fondamenten waarop de Christelijke wereldbeschouwing rust, voor de idee van een bovennatuurlijken, persoonlijken God, de doelmatige werkzaamheid Gods in de wereld,
de voorzienigheid, de openbaring als bovennatuurlijk, historisch
gebeuren, de vrijheid van den wil, het oneindig voortbestaan van
de persoonlijke ziel, voor al deze zorgvuldig gehoede geloofswaarheden en relequien, was in zijn systeem geen plaats - , oordeelt de
Duitse geleerde Jodl.
Toch vond Spinoza's leer ingang. Allereerst in ons land, daarna
in Frankrijk en Duitsland.
Omstreeks 1720 wordt de belangstelling minder, maar wanneer
in het laatste kwartaal van de 18de eeuw de Duitse filosoof Jacobi
het Spinozisme weer naar voren brengt, krijgt het weer vele aanhangers, waaronder Goethe, die zich eens zijn „hartstochtelijke
scholier, ja besliste vereerder" noemt. In den Faust van Goethe
vinden we telkens den neerslag van het Spinozisme. Onmiskenbaar
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is Spinoza's invloed op de Duitse filosofen Schelling en Hegel.
Men kan wel zeggen, dat de filosofie van Spinoza door hen
verheven is tot het stelsel van de negentiende eeuw. 1 )
Ook Fechner en Paulsen blijven niet buiten zijn invloedssfeer,
ja, men kan in de monistische en naturalistische filosofie van de
laatste tijden, bijv. in de opvattingen van Haeckel, het Spinozisme
duidelijk aanvoelen.
3. Leibniz.
Leibniz, hoewel tot de rij der rationalistisch-metaphysische filosofen behorende, vormt een tegenstelling met Spinoza, met wiens
monisme hij zich absoluut niet verenigen kon en wiens pantheisme
Ook probeert hij
hij tracht te overwinnen door zijn monadenleer.
door zijn systeem het opkomende materialisme te bezweren en
tegenover de sensualistische kenleer van Locke, stelt hij zijn
„Nieuwe verhandelingen aangaande het menselijk verstand",
waarin hij de tabula-rasa-theorie bestrijdt.
Gottfried Wilhelm Leibniz werd in 1646 te Leipzig geboren,
waar zijn vader hoogleeraar was. Op vijftienjarigen leeftijd ging
hij reeds naar de universiteit om in de rechten te studeren, maar de
filosofie had zodanig zijn belangstelling getrokken, dat hij twee
jaar na zijn aankomst als student, den titel van doctor in de wijsbegeerte verwierf. Daarna ging hij zijn juridische studien voltooien
en promoveert te Altorf in Leipzig was hem de promotie, wegens
te jeugdigen leeftijd, geweigerd — in de rechtsgeleerdheid en wel
op zo'n schitterende wijze, dat hem daar direct een professoraat
wordt aangeboden. Leibniz bedankt er echter voor. Hij treedt in
dienst van den keurvorst van Mainz om dien te helpen een betere
wetgeving tot stand te brengen. Later werd hij belast met diploma- ,
tiekzndg.Zowrhij1672naPsgezod,m
Lodewijk XIV over te halen, Egypte te veroveren en daarmee de
plannen, die hij tegen Nederland koesterde, te laten varen. In
Parijs leerde hij onzen beroemden landgenoot Christiaan Huygens
kennen, waardoor hij zich weer meer met de natuur- en wiskunde
ging bezig houden. Hij bestudeert in dien tijd ook de werken van
Hobbes en Descartes en tracht in aanraking te komen met Spinoza.
Dit gelukt hem, wanneer hij in 1676 op zijn reis van Londen naar
Duitsland een paar maanden in ons land vertoeft. In dien tijd heeft
hij Spinoza herhaaldelijk bezocht.
In datzelfde jaar werd hij benoemd tot bibliothecaris van den
hertog van Hannover, waar hij zich nu ging vestigen, hoewel hij
1) Bavinck, Geref. Dogmatiek.
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steeds bleef reizen in verband met zijn wetenschappelijken arbeid.
Daarbij maakte hij kennis met vele belangrijke en invloedrijke personen. Zo stond hij bijzonder hoog aangeschreven bij de Pruisische keurvorstin, later koningin Sophie Charlotte, op wier verzoek hij zijn bekende „Theodicee - schreef. Ook de koning achtte
hem hoog en toen Leibniz een voorstel deed om in Berlijn een Academie van Wetenschappen op te richten, ging de koning niet alleen
op dit voorstel in, maar benoemde Leibniz tevens tot haar eersten
president. Hij verdeelde zijn tijd nu tussen reizen, studeren en corresponderen met belangrijke personen. Ook trachtte hij een vereniging tussen de verschillende kerken te bewerken. Hij wilde n.l.
katholieken en protestanten weer in een kerkverband samenbrengen.
Natuurlijk is die poging mislukt.
Op zeventigjarigen leeftijd, dus in 1716, is Leibniz overleden.
Wanneer we Leibniz' filosofie bespreken, moeten we zijn mozijn harmonia praestabilita en zijn Theodicee behandelen.
Wat houdt zijn monadenleer in?
De natuurwetenschap van onzen tijd huldigt, evenals het atomisme van vroegere tijden, de mening, dat de lichamen opgebouwd
zijn uit moleculen, die weer uit atomen zijn gevormd. Maar bij deze
beschouwing staan we voor het onoplosbare raadsel, hoe het leven
en de levende beweging moet warden verklaard, want atomen zijn
dode dingen en hoeveel en op welke wijze men ook dode dingen
bij elkaar moge voegen, er ontstaat zonder meer geen levend wezen
uit. Hier stoten we op het zwakste punt van het atomisme en materialisme.
Leibniz beweert nu: de wereld is opgebouwd uit monaden. Monaden zijn de eenheden, de elementen, waaruit ieder ding, iedere
plant, ieder dier en iedere mens is samengesteld.
Maar die monaden zijn geen stoffelijke dingen, hun wezen bestaat
niet in uitgebreidheid, maar hun wezen is kracht. Ze zijn zelfstandig werkzaam, zijn individuele grootheden, ondeelbaar, onveranderlijk en onvergankelijk.
Ook Leibniz legt het substantiebegrip ten grondslag aan zijn
filosofie, evenals Spinoza, maar die substantie is noch uitgebreidheid, noch denken, maar levende, werkzame kracht.
Had Spinoza slechts een substantie aangenomen, waardoor de
individuen slechts een schijnbestaan bezaten, omdat ze niets anders
waren dan modificaties van die ene substantie, Leibniz zegt, dat
de substantie een individueel jets is, zodat hij tegenover Spinoza's
monisme een veelheid van zelfstandige wezens plaatst, die een
nadenleer,
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eigen taak hebben te vervullen en die samenwerken in een harmo-nische eenheid. Het oneindig groot monadenrijk is te vergelijken
met een reusachtig orkest. Alle executanten spelen de partij, die
door den componist voor hen geschreven is, zonder te letten op de
andere medespelers en zij spelen hun partij zo volmaakt, dat geen
wanklank wordt gehoord. God is de componist, de opperste, de
centrale monade; de geschapen monaden brengen de melodie tot
uiting, die past bij hun wezen en zo klinkt en zingt alles met harmonische accoorden in de grenzenloze ruimte der eeuwigheid.
De monade is dus een levende kracht. Haar werkzaamheid is
„voorstellen -, d.w.z. het hebben van percepties. Elke monade is als
een spiegel, waarin het universum weerkaatst wordt.
Maar deze voorstellingen hebben verschillende helderheid. Er
zijn bewuste maar er zijn ook onbewuste voorstellingen. Welnu,
naar den graad van helderheid, waarmee de voorstellingen bewust
worden, kan men het universum in verschillende gebieden indelen.

In de eerste plaats hebben we de anorganische, de levenloze
natuur. Hier worden de lichamen gevormd uit een groepering van
monaden, bij wie de voorstellingen niet tot bewustzijn komen. Hoger
staat het plantenrijk, waar de voorstellingen, hoewel ze niet bewust
worden, als vormende levenskracht werken. Leibniz spreekt in dit
verband van slapende monaden. Nog hoger stijgt 't leven van de
monade, wanneer zij tot de trap van gewaarwordingen en geheugen opklimt, zoals in de dierenwereld. We hebben dan te doen met
dromende monaden.
Ook de mens is een complex van monaden.
Maar een monade is daar, die alle andere monaden samenbindt.
Dat is de centraal-monade, de ziel. Deze monade bezit niet alleen
de eigenschappen van de planten- en dierenmonaden, maar ze kan
zich ook met haar eigen bewustzijn bezighouden. De mens bezit
rede. Toch blijven ook bier nog vele voorstellingen onbewust. Alleen in de Godheid zijn alle voorstellingen helder en bepaald. Zij
is de hoogste monade.
Wanneer de monaden zelfstandige krachteenheden zijn, hoe is
het dan te verklaren, dat er geen chaotische verwarring ontstaat,
maar een samenwerking van monaden in de organismen, ja zelfs in
het ganse universum.
Leibniz tracht dit verschijnsel te verklaren door zijn leer van de
harmonia praestabilita: de voorbeschikte overeenstemming. God
heeft alle monaden zodanig geschapen, dat ze steeds met elkaar
overeenstemmen om op deze wijze het plan van den Schepper
te verwezenlijken. Een speciaal geval van deze harmonia praesta92

bilita vinden we in de verhouding van ziel en lichaam. Lichaam en
ziel volgen, onafhankelijk van elkaar, de wetten van hun eigen
wezen. Het lichaam de mechanische wetten, de ziel de teleologische.
God heeft evenwel zulk een harmonische overeenstemming van
beider werkzaamheden, zulk een parallelisme van beider functies
tot stand gebracht, dat feitelijk een volkomen eenheid van lichaam
en ziel voorhanden is. Wanneer bijv. het lichaam geslagen wordt,
heeft de ziel op datzelfde ogenblik en uit zich zelf een smartgevoel.
Leibniz verduidelijkt deze opvatting dan met het beeld van de
gelijklopende klokken. Volgens de voorbeschikte overeenstemming
zijn de twee klokken zo precies gesteld, dat ze altijd denzelfden tijd
aanwijzen.
Dat de ziel onsterfelijk is, volgt uit de monadenleer vanzelf:
een monade is immers een onvergankelijke eenheid. Bij den dood
houdt het parallelisme van de ziel-monade en de lichaams-monaden
eenvoudig op.
Zeer belangrijk zijn de consequenties van de monadenleer ten
opzichte van de kentheorie.
Staat de Leibnizse filosofie, wat haar metaphysica betreft, vlak
tegenover het Spinozisme, wat de kenleer aangaat vormt ze een
tegenstelling met het empirisme van Locke. De onderzoekingen van
Locke over het menselijk verstand trokken Leibniz wel aan, zonder
hem te bevredigen en daarom schreef hij een werk tegen den
Engelsen -wijsgeer. 1 ) Locke's stelling was: niets is in het verstand,
wat niet eerst in de zinnen is geweest. Zeker, zei Leibniz, dat is
wel waar, maar met een uitzondering: n.l. het verstand zelf. 2 )
Hiermee nam Leibniz het op voor de „aangeboren ideeen'', die
door Locke ontkend werden. De aangeboren ideeen moet men niet
zo opvatten, alsof ze uitgegroeid en volkomen ontwikkeld in den
geest aanwezig zijn, maar zo, dat ze potentieel, dus in aanleg
aanwezig zijn en zich kunnen ontwikkelen. Alle ideeen zijn eigenlijk aangeboren, d.w.z. ze komen niet van buiten of in den geest,
maar ze worden door den geest zelf en uit zich zelf geproduceerd.
Had Locke de ziel vergeleken met een stuk onbeschreven papier,
1) DLit werk, „Nouveaux essais sur l'entendement humain", werd door Leibniz
geschreven in 1704. Toen hij vernam, dat Locke overleden was, wilde hij zijn
boek niet uitgeven, omdat hij het unfair vond, iemand te bestrijden, die zich niet
meer verdedigen kon. In 1765, dus bijna vijftig jaar na Leibniz's dood, verscheen het in druk.
2) „Nihil est intellectu, quod non Arius fuerit in sensu" beweerde Locke.
Leibniz voegde er bij : „excipe: nisi ipse intellectus".
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Leibniz vergeleek haar met een blok marmer, waarin de
aderen de gedaante van het te vormen beeld hadden gepraeformeerd.
Een van de laatste werken, die Leibniz geschreven heeft, is zijn
Theodicee, waarin hij de vraag behandelt, hoe het kwaad in de
God.
wereld bestaanbaar is met de almacht en de heiligheid van
Met dit probleem hebben zich vele denkers bezig gehouden. In den
Bijbel handelt Psalm 73 er reeds over, evenals het boek job. Ook
de Stoa had zich met deze kwestie bezig gehouden en later Origenes en Augustinus. Leibniz komt er toe zich aan een oplossing
te wagen, doordat de koningin van Pruisen hem vraagt zijn denkbeelden over dit probleem mede te delen.
Waarom heeft God de wereld zo geschapen, zoals ze is? God
had ze toch ook anders kunnen formeren? Zeker, antwoordt Leibniz, God zag oneindig veel werelden als mogelijkheden voor zich,
maar uit deze vele mogelijkheden koos Hij de bestaande als de
beste. Dit is de beroemde „leer van de beste wereld'', volgens welke
geen betere kan bestaan dan de nu existerende.
Maar strijdt daar niet tegen, dat er kwaad bestaat? Leibniz beantwoordt deze tegenwerping op de volgende wijze. We kunnen
onderscheiden het metaphysisch, het physiek en het morele kwaad.
Het metaphysisch kwaad, d.w.z. de eindigheid en onvolkomenheid
der dingen, is noodzakelijk, wijl ze geschapen zijn. Daarom heeft
God het zeker gewild.
Het physieke kwaad, bijv. smart, kan door God gewild zijn om
den mens te straf fen en daardoor te verbeteren. Bovendien zijn er
vele goede dingen, bijv. gezondheid, die men gewoonlijk maar niet
meetelt. Tegenover de harmonie van 't heelal is de hoeveelheid
smart oneindig klein. Ook mag men den mens niet beschouwen als
doel van de schepping en zijn leed als maatstaf nemen ter beoordeling van de harmonie des heelals.
Wat het zedelijk kwaad aangaat, dit werd door God niet gewild.
Om het te verklaren slaat Leibniz verschillende wegen in. Enerzijds zegt hij, wordt het morele kwaad door God toegelaten, omdat
zonder de mogelijkheid om te zondigen geen vrijheid zou bestaan
en zonder vrijheid is er geen deugd. Anderzijds moet men bedenken,
dat het kwaad niet lets werkelijks, maar afwezigheid van het goede
is; het vervult dezelfde rol als de schaduwpartijen in een schilderij,
of de dissonanten in de muziek, welke de schoonheid niet verminderen, maar juist door het contrast verhogen. Bovendien anderscheidt Leibniz het materiele en het formele in een boze daad. Het
materiele, de kracht om te handelen, komt van God, maar het formele, het boze in de handeling, voegt de mens er bij. Om dit laatste
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te verduidelijken maakt hij gebruik van het volgende beeld. Twee
ongelijk beladen vrachtschepen worden door de rivier met ongelijke
snelheid voortbewogen. Dat ligt niet aan de rivier, maar aan de
lading der schepen.
De verdienste van Leibniz bestaat hierin, dat hij, evenals Aristoteles, de heersende mechanische tegenstelling van geest en stof,
het ene en het vele, getracht heeft op te Neff en en voor een dynamische wereldbeschouwing den grond gelegd heeft. Hij trachtte de
eenheid te vinden tussen een bloot empirisch individualisme, zoals
Hobbes en Locke gepredikt hadden en een alle individualiteit
dodend pantheisme, dat door Spinoza werd gepropageerd. Dat hij
hierin geslaagd is, kan men echter niet beweren. Zijn monadenleer
blijit een duister speculatief karakter behouden, zijn harmonia praestabilita wijst naar het deisme heen, zijn Theodicee is oppervlakkig
en optimistisch. „Zijn wereldbeschouwing was in beginsel reeds

het systeem der „Aufklarung"; ze was deistisch, rationalistisch, optimistisch". 1 )

C. De filosofie in het tijdperk der Aufklarung.
De periode, die volgt op de eeuw, waarin de grote denkers hun
werken hebben gepubliceerd, noemt men het tijdperk der „Aufklarung".
Het is, volgens Friedrich Paulsen, „das Zeitalter der friedlichen
und allgemein anerkannten Herrschaft der Vernunft, das auf ihren
langen, siegreich bestandenen Kampf mit dem Ueberlieferten und
den es schiitzenden Autoritaten folgte".
Inderdaad: tegenover het Openbaringsgeloof werd het gezag der
Rede gesteld; alle overgeleverde meningen moesten plaats maken
voor de nieuwe inzichten, die de Rede ons zou schenken; 't bindend gezag van Bijbel of Kerk werd verworpen, omdat vrijheid van
onderzoek de voorwaarde was van 't nieuwe geluk. De duisternis,
waarin het leven der volkeren tot nu toe gehuld was geweest, zou
plaats maken voor het heldere licht van de ware wijsheid, welke
het echte geluk met zich meevoert.
Optimistisch gaat de Aufklarungsbeweging de toekomst tegemoet.
De eigenlijke vader van deze beweging is John Locke, met wiens
brieven over Tolerantie, van 't jam 1689, men kan zeggen, dat de
Aufklarung begint. Van Engeland plant zij zich dan verder voort
naar Frankrijk en vandaar naar Duitsland. Hoewel deze beweging
op zich zelf internationaal is, neemt ze in alle drie landen toch een
1)

Dr H. Bavinck, Bilderdijk als Denker en Dichter, bl. 41. Kampen 1906.
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speciaal nationale kleur aan: in Engeland blij ft ze min of meer
aan de traditie vasthouden, in Frankrijk wordt ze radicaal materialistisch of rationalistisch-sceptisch, in Duitsland is ze vooral
bezorgd voor het geluk der mensheid.
1. De Aufklarung in Frankrijk.
Trapsgewijze verloopt hier de ontwikkeling van het loslaten van
het openbaringsgeloof tot het eindpunt: materialisme en scepticisme.
Die ontwikkeling begint met het kweken van twijfel, eerst onder
de meer ontwikkelden, later onder het yolk.
De man, die daartoe den stoot geeft, is Bayle, door Windelband
de pionier van de Franse Aufklarung genoemd. Pierre Bayle, in
1 647 uit Gereformeerde ouders geboren, werd in zijn jeugd door
de Jezuleten voor het katholicisme gewonnen, maar spoedig keerde
hij weer tot het Protestantisme terug. Door de maatregelen van
Lodewijk XIV tegen de Hugenoten gedwongen om Frankrijk te
verlaten, vestigde hij zich in Holland, „waar toentertijd de vrijdenkers van alle naties met voorliefde hun asyl zochten".
Bayle was Cartesiaan, maar hij trok uit de principes van het
systeem andere consequenties dan Descartes had gedaan. Terwij1
deze overal den schijn gaf de overeenstemming tussen religie en
wetenschap vast te houden, stelde Bayle zo vaak hij maar kon het
verschil op den voorgrond. Systematisch trachtte hij aan te tonen,
dat alle dogma's tegen de rede ingingen en dat ze voor de natuurlijke rede slechts absurditeiten waren. Maar hij ging zeer listig te
werk. In zijn beroemde „Dictionnaire historique et critique'', viel
hij, zoals Voltaire opmerkt, met geen enkelen regel het Christendom openlijk aan, maar hij schreef ook geen enkelen regel, welke
niet tot doel had om twijfel te wekken. De tegenspraak tussen rede
en openbaring werd schijnbaar ten gunste van de laatste uitgelegd.
Immers het geloof scheen des te vaster en des te heerlijker, naarmate het meer met de rede in conflict kwam. Zijn bedoeling was
evenwel, dat de lezer een beslissing zou nemen volgens het redeinzicht. 1 ) De invloed, dien dit boek uitoefende, was buitengewoon
groot.
De ontwikkelden lazen het om den groten rijkdom van alzijdige
kennis, die op bekwame wijze toegankelijk was gemaakt, terwijl
zwermen van oppervlakkige lezers door de pikante, vlotte, vaak
schandaliserende behandeling van wetenschappelijke onderwerpen
geboeid werden.
Voltaire (1694,-1778) zette Bayle's werk met succes voort. Hij
1) Lange, Gescih. d. Materialismus. I. IV, 1.
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ontving zijn opvoeding in het Jezuietencollege te Clermont. Later
heeft hij zich over het onderwijs der Jezuieten zeer ongunstig uitgelaten. Door het schrijven van satires raakte hij in de Bastille en
toen hij op vrije voeten werd gesteld, vertrok hij naar Engeland,
waar hij met de filosofie van Locke en met het systeem van Newton bekend raakte. Hij is de man geweest, die bewerkt heeft, dat
deze Engelse wetenschap algemene bekendheid verwierf op het
vasteland van Europa en men kan gerust zeggen, dat hij de invloedrijkste propagandist van de „Aufklarung - is geweest. Hoewel
geen filosoof van professie, heeft hij door zijn schitterenden stijl,
door zijn meesterlijk conceptievermogen, machtiger invloed uitgeoefend op de denkwijze van zijn tijd en van zijn yolk, dan een van
de toenmalige wijsgeren.
Atheist is hij niet. Ook loochent hij niet de onsterfelijkheid der
ziel, maar Godheid en onsterfelijkheid gelden hem, vooral in lateren tijd, slechts als postulaten van het zedelijk gevoe1 1 ), d.w.z.,
dat hij het geloof aan beiden beschouwt als voorwaarde voor het
zedelijk handelen. Zo moet men verstaan de woorden, die hij gesproken heeft: „Indien God niet bestond, moest men Hem uitvinden". Voltaire bedoelt er mee, dat zedelijkheid zonder 't geloof
aan een God geen fundament heeft. 2 ) Hij is dus een ietwat sceptische aanhanger van „de natuurlijke religie'', maar hij haat het
positieve Christendom en de kerk, die handhaafster is van 't Openbaringsgeloof, met een volkomenen haat. De vernietiging der kerk
beschouwt hij als zijn eigenlijke roeping. „Ecrasez ver
pletter den eerloze, is zijn leus. Noch bijtende spot, noch de loog
van zijn satire spaart hij om dit doel te bereiken en daar de kerk
van zijn tijd aan vele gebreken mank ging, vonden zijn woorden
gereden ingang.
Voltaires tijdgenoot Rousseau treedt ook nog op abs een welsprekend pleitbezorger van de natuurlijke religie, maar de Encyclopaedisten gaan hoe Langer hoe verder den weg op van atheis1) Windelband, Geschichte d. Ph. S. 415.
2) Daarom wilde hij dan ook maar het liefst, „dat zijn kleermaker en zijn
lakei onder den invloed van het geloof bleven". De „Aufklarung", meende hij,
had haar plicht gedaan, wanneer zij in de „betere standen" zegevierde. In dit
verband werd de volgende anecdote van hem verteld. Op zekeren dag werden
bij hem aan tafel, met grote vrijmoedigheid en zonder enige terughoudendheid,
de religieuze kwesties besproken. Toen de lakeien binnen kwamen, staakte Voltaire het gesprek, dat hij eerst voortzette, nadat de dienaren zich weer verwijderd hadden.
De onderbreking motiveerde hij, door te zeggen, dat hij er weinig voor
voelde 's nachts bestolen of vermoord te worden.
Zie Hof fding, Rousseau and Seine Philosophie, 4e Aufl., S. 72.
7
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me en materialisme. Nog niet beslist, maar slechts met losse en
schuchtere aanduidingen „redeneren ze uit den staat de wet, uit de
moraal de wilsvrijheid, uit de natuur het geestelijke en God wee.
Diderot (1713-1784) was de eigenlijke drijfkracht van het
grootse ondernemen om een „Dictionnaire raisonnee - of Encyclopaedie in 't licht te geven, welke dienen zou om de grote massa
verlichting en beschaving bij te brengen. Hij heeft alleen ongeveer
duizend artikelen in dit beroemde werk, dat van 1751-1772 in 28
banden verscheen, geschreven. De invloed van deze Encyclopaedie,
die in 30000 exemplaren gedrukt werd, is geweldig geweest. Reeds
in 1774 waren er bovendien nog vier vertalingen van verschenen.
In de hogere zowel als in de lagere kringen werd zij leerboek en
raadgever en diende zij enerzijds om kennis, die tot nu toe alleen
in vakkringen gevonden werd, onder het yolk te brengen, anderzijds was ook de bedoeling om den, toch al wankelen eerbied voor
het bestaande te ondergraven, zodat men aan het hof en in de but
voor verouderde vooroordelen zou aanzien, wat tot nu toe voor
heilig en onaantastbaar had gegolden.
Oorspronkelijk was d'Alembert de mede-redacteur van Diderot.
Maar hij trok zich, evenals Rousseau, terug, toen Diderot hoe Langer hoe meer den materialistischen kant uitging.
In zijn eerste geschriften was Diderot nog deist.
Later komt hij tot de overtuiging, dat het Al God is. In zijn
eersten tijd verdedigde hij nog de onstoffelijkheid en de onsterfelijkheid der ziel, later verkondigt hij de mening, dat slechts de
soort een voortbestaan heeft; de afzonderlijke individuen vergaan
en de onsterfelijkheid is niets anders dan het voortleven in de herinnering van de komende geslachten. Toch komt hij nog niet tot
het extreme en consequente materialisme en het daarmee verbonden
atheisme.
Dit vinden we bij den Fransen arts La Mettrie 11709-4751 ).
Deze verkondigde de stelling, dat er niets anders bestaat dan materie en dat het aannemen van jets geestelijks een waandenkbeeld
is. Hij trekt daaruit de conclusie, dat physiek genot het hoogste
doel van den mens moet zijn. Wat het bestaan van God betreft,
meent La Mettrie, dat het geloof daaraan niet alleen ongegrond is,
maar ook onvruchtbaar. De wereld zal niet eerder gelukkig worden, voor het atheisme algemeen is aanvaard. Dan eerst zal men
geen religie-oorlogen meer voeren en dan eerst zullen de ergste
oorlogszuchtigen, de theologen, van de aarde verdwijnen en de
tegenwoordige vergiftigde natuur zal weer in nieuwen luister
herleven.
De mens is een machine, meer niet, zo verkondigt hij in zijn, in
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1748 verschenen boek, „L'homme machine". 1 ) Wanneer men nog
van een ziel wil spreken, dan moet men deze materialistisch opvatten. Alle waarnemingen en ervaringen der grote filosofen en artsen
bewijzen dit.
Ziel is niets dan een naam, die dan alleen betekenis krijgt,
wanneer men er het deel van ons lichaam, dat denkt, mee wil
aanduiden. Dat zijn de hersenen, die even zo goed fijne denkspieren hebben als de benen loopspieren.
Wat den mensen den voorrang geeft boven de dieren, is de organisatie van de hersenen en het onderwijs dat ze ontvangen. Verder is de mens een dier als de andere dieren, die hem echter in
vele opzichten overtref fen.
Onsterfelijkheid is een absurditeit: de ziel, als deel van 't lichaam,
vergaat met dit lichaam. Met den dood is alles afgelopen, „la farce
est jouee": de klucht is gespeeld.
De moraal, die hij uit deze opvatting trekt is: men geniete zolang
men bestaat en stelle het genieten nooit uit.
Een van de slachtoffers van deze moraal is La Mettrie zelf geook op sexueel
weest. Door de liederlijkheid van zijn boeken
werd hij gegebied propageerde hij het onbeperkt lustprincipe
noodzaakt Frankrijk te verlaten. Hij vluchtte naar Leiden, maar
toen hem ook het verblijf in Holland werd ontzegd, werd hij door
Frederik den Groten naar Berlijn geroepen, waar hij voorlezer des
konings werd, een plaats aan de academie verwierf en zijn praktijk als arts weer opvatte. Slechts enkele jaren genoot hij van zijn
nieuw geluk. De Franse gezant te Berlijn was ziek geweest en door
La Mettrie genezen. Om deze reden werd een groat feest gegeven,
waar de arts zijn lust-moraal in praktijk bracht.
Om zijn eetlust bot te vieren, at hij een reusachtig grote truffelpastei op, waarna hij onmiddellijk ziek werd en ander hevige deliriumkoortsen in het huis van den gezant stierf. 2 )
Wat La Mettrie op lichtvaardigen toon en met grijnzende gebaren daarheen geworpen had, probeerde later het „Systeme de la
Nature", het representatieve hoofdwerk van de materialistische
richting in de filosofie, met groteren ernst en wetenschappelijke
redeneringen door te voeren, n.l. de leer, dat slechts het materiele
bestaat en dat het geestelijke een fictie is, of hoogstens verfijnde
materie. Dit boek, dat in het jaar 1770 verscheen, wordt toegeschreven aan een Duitschen baron, die in Frankrijk leefde, n.l.
1) Hij beroept zich op Descartes, die beweerd had, dat de dieren niets anders
dan automaten waren. Tussen mens en dier bestaat geen essentieel verschil.
Dus ook de mens is niets anders dan een machine.
2) F. A. Lange, Gesch. d. Materialismus. I, IV, 2.
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Von Holbach. Het is „de Bijbel van het materialisme" geworden,
maar bevat weinig anders dan de denkbeelden, die La Mettrie had
verkondigd. De grootste verdienste van dit boek is, volgens Windelband, „de eerlijkheid en de energie, waarmee men tracht aan te
tonen hoe weinig de rotte toestanden van het toenmalige openbare
leven geschikt waren om den burgerman uit het moeras der zelfzucht op te hef fen. - 1 )
Het consequente, dogmatische materialisme van het „Systeme
de la Nature" is de uiterste tak van de empirische richting en sluit
daarmee de ontwikkelingsrij van het eenzijdige realisme, dat met
Locke een aanvang nam, af. De door Locke voor het eerst gevolgde
verklaring en afleiding van de ideele wereld uit de materiele, was
in het materialisme met zijn absolute herleiding van het geestelijke
uit het stof felijke, met de loochening van de spirituele wereld geeindigd.
2. De Duitse Aufklarung.
De Duitse Aufklarung onderscheidt zich van de Franse en ook
van de Engelse, dat ze in nauwer verband bleef met de religie en
met de moraal. Haar hoofdstreven is de natuurlijke religie ingang
te doen vinden. Men doet pogingen om aan te tonen, dat de religie
voordelen oplevert. Religie is een soort levensverzekerings-maatschappij: wanneer men maar geregeld de premie betaalt, door braaf
en deugdzaam te leven, staat de uitkering al in dit leven en misschien ook in het „hiernamaals - vast.
Leider van de Duitse Aufklarung is aanvankelijk de hoogleraar
Christiaan Wolff (1679-1754), die de leer van Leibniz populaxiseerde (en verminkte) en die de verdienste heeft, dat hij in het
Duits doceerde, zodat hij de schepper werd van de Duitse filosofische vaktermen. Een van zijn leerlingen was Alexander Baumgarten, die de eerste is geweest, die een Aesthetica, een „Schoonheidsleer-, schreef. Ook heeft men in deze periode belangstelling
voor de empirische psychologie, waarvan de voornaamste vertegenwoordiger de hoogleraar Tetens is (uit Kiel) , die de sedert
Aristoteles geldende indeling van 't psychisch leven in kennen en
begeren, verving door een drie-deling, n.l. kennen, gevoelen en
begeren.
De Duitse Aufklarung krijgt echter Naar meest karakteristieke
trekken door de „Popularphilosophie". Deze trachtte in de eerste
plaats het nuttigheidsprincipe aan te tonen in de natuur en in
't geestelijk leven. Van alles werd gevraagd, wat is 't nut? Wat
1) Windelband, Gesch. d. Phil. S 432.
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is 't nut van ongedierte, wat is het nut van onkruid, maar ook wat
is het nut van 't zedelijk leven en zelfs wat is 't nut van den godsdienst? De Duitse professor Reimarus bijv. schreef een verhandeling over de voordelen van den godsdienst en probeerde te bewijzen, dat de religie het aardse genot niet in den weg staat, maar
veeleer tot zijn vermeerdering bijdraagt. Een van zijn collega's,
Steinbart, publiceerde verschillende geschriften om aan te tonen,
dat alle wijsheid slechts hierin bestaat: gelukzaligheid, d.w.z.
duurzaam genot te verwerven en dat de Christelijke religie daarin
rijkelijk kon voorzien, omdat zij per slot van rekening niets anders
is dan een gelukzaligheidsleer.
Voor het overige moest men van het Christendom niet veel
hebben en trachtte men de dogmata te vervlakken tot waarheden van de natuurlijke religie. Dezelfde Reimarus die zoeven
genoemd werd, zette zich schrap tegen materialisme en pantheisme, maar nog beslister bestreed hij in zijn „Schutzschrift
far die verniinftigen Verehrer Gottes" het geloof aan een bovennatuurlijke openbaring en derhalve ook de Bijbelse waarheden,
die door hem beschouwd werden als een mengsel van dwaling en
bedrog. De natuurlijke religie gold voor hem als de ware godsdienst.
Misschien zijn de ideeen van de Duitse Aufklarung het best
gepopulariseerd door Gotthold Ephraim Lessing ( 1729,-1781 ) ,
die ook een „Christentum der Vernunft" wilde propageren. Vooral
zijn „Nathan der Weise" heeft veel bijgedragen om den natuurlijken godsdienst ingang te doen vinden.
3. De Engelse Aufklarung.
In Engeland zelf nam de „Aufklarung" niet zo'n uitgesproken
materialistisch karakter aan. Zij richtte zich meer op de propaganda voor de natuurlijke religie en de natuurlijke moraal, hoewel
Hume, op het gebied der kenleer, het empirisme tot positivisme
ontwikkelde.
De deIsten wilden dus de geopenbaarde religie vervangen door
den natuurlijken godsdienst en daarom sloofden ze zich uit om
aan te tonen, dat het positieve Christendom tegen de rede inging.
De een tracht aan te tonen, dat de profetieen niets anders zijn
dan bedrog, de ander, dat wonderen tegennatuurlijk zijn, of ze
geven van beide een allegorische of ook wel een natuurlijke „verklaring".
1) Enkele voorbeelden.
Thomas Hoolston geeft in zijn „Zes gesprekken over de wonderen van
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Zij waren de overtuiging toegedaan, dat de natuurlijke religie
een erfdeel van alle menschen is, dat zij een in het wezen des
mensen gegronde overtuiging en daarom de oorspronkelijke vorm
van het religieuze leven is. Alle positieve, d.w.z. openbaringsreligie, is een ontaarding van den natuurlijken godsdienst, een
degeneratie, die in den loop der historie opgetreden is. Alle ontwikkeling op godsdienstig gebied moet weer tot de oorspronkelijke, onvervalste, natuurlijke religie heenleiden. Volgens Tindal,
een van de deisten, is het ware Christendom, dat met het deisme
samenvalt, zo oud als de schepping. Jezus heeft Been nieuwe openbaring gebracht, maar slechts tegenover de ontaarding van de antieke religies, de ware Godsverering hersteld. De Christelijke kerken
hebben Zijn werk evenwel bedorven en nu willen de vrijdenkers,
zo noemden de delsten zich gaarne, weer tot Hem terug keren.
Vraagt men hen naar de oorzaak van de ontaarding der ware,
d.w.z. der natuurlijke religie, dan hebben ze maar een antwoord:
leugen en bedrog van de priesters.
Terecht merkt Windelband op, dat de „verlichters - met zo'n
antwoord, het gebrek aan het begrijpen der historie en het historisch wezen van de positieve religies, al te duidelijk demonstreerden.
De inhoud van de natuurlijke religie komt neer op het volgende,
al zijn er talrijke variaties. Er bestaat een God. Dit kan bewezen
worden uit de doelmatige inrichting van het heelal. De planeten
bewegen zich in vaste banen. Kepler had de wetten voor die beweging gevonden. Newton had ze met zijn zwaartekracht verklaard. De mens is een wonderfijn organisme, dat zijn ontstaan te
danken heeft aan een intelligenten Schepper. En verder is de natuur er op aangelegd, om het den mens zo aangenaam mogelijk te
maken, want het doel van die doelmatige wereldmachine is toch
de gelukzaligheid der mensen te bevorderen. Er is in den tijd van
de „Aufklarung - dan ook een hele literatuur ontstaan, om het nut
van alles en nog wat voor ons, wereldburgers, aan te tonen en de
verschillende schrijvers beijverden zich te bewijzen, hoe aangenaam
en behaaglijk de wereld voor de homo sapiens uitgerust was en
hoe genoeglijk men het daarop hebben kon, wits men braaf leefde
en zich hield aan de natuurlijke moraal. Want dit is het tweede
onzen Heiland" (1728) de volgende uitleggingen. Het dochtertje van Jairus
betekent de Joodse Kerk, die bij de wederkomst van Christus nieuw leven Izal
ontvangen ; Lazarus verzinnebeeldt de mensheid, die op den jongsten dag opgewekt zal worden ; de geschiedenis van de licharnelijke opstanding van Christus is een symbool van Zijn geestelijke opstanding uit het graf van de letterknechterij der Schrift.
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punt van het credo der deisten, er is een algemene moraal, een
natuurlijke zedewet, die ieder ingeschapen is. Zo is, om een voorbeeld te noenaen, naastenliefde een natuurlijke deugd. Ze is niet
het eerst door Christus gepredikt, maar ze bestond van de schepping der wereld af.
Toch is men het over het zedelijkheidsvraagstuk niet eens en er
ontstaat een hele moraal-filosofie, die zich met de vragen bezig
houdt, wat zedelijk handelen eigenlijk is en waarop de geldigheid
van de zedelijke geboden berust.
We geven hier slechts een beschouwing en wel die van Lord
Shaftesbury, den kleinzoon van Locke's beschermer, die door
dezen wijsgeer werd opgevoed.
Zedelijkheid, volgens Shaftesbury, valt samen met de ongestoorde ontwikkeling van het echte en natuurlijke wezen van den
mens. Ze is de volkomen uitgroei van zijn natuurlijken aanleg en
daarom zijn zedelijk leven en gelukkig leven feitelijk een. We bezitten eigenlijk twee driften, n.l. egoisme en altruisme. Nu bestaat
de zedelijkheid hierin, dat beide harmonisch in elkaar grijpen. Dat
kunnen we bevorderen, door na te denken over onze neigingen.
Het gevoel van goed en kwaad is ons aangeboren en nu kunnen
we door nadenken en oefening dit gevoel tot bewustheid brengen,
zodat de rede ons ten slotte inzicht geeft in de harmonie der zedelijkheid. Op een lagen trap van ontwikkeling kan er strijd zijn
tussen zelfliefde en naastenliefde, maar hoe rijper de mens wordt,
hoe meer harmonie er tussen deze beide driften ontstaat. Of nu
het egoIsme of het altruisme het voornaamste motief van ons handelen moet zijn, hangt van de persoonlijkheid af, want voor alien
geldt niet hetzelfde ideaal. Moraliteit is voor Shaftesbury niet,
dat men het eigen willen stelt onder den eis van bepaalde normen,
maar ze bestaat in het volkomen uitleven van de individualiteit.

De souvereine persoonlijkheid stelt vast wat ethisch is. De religie
kan ons niet de grondslagen der zedelijkheid verstrekken, want wij
weten veel beter, wat het zedelijk goede, dan wat de godheid is.
„Goer en „kwaad - eenvoudig van Gods wil afhankelijk maken,
betekent deze begrippen vernietigen. Juist omgekeerd moet ons
zedelijk bewustzijn de norm aangeven, volgens welke wij ons het
Godsbegrip vormen.
Het geloof aan een goddelijk wezen is echter bevorderlijker voor
onze zedelijkheid dan het atheisme. Wie het universum als een ongeordende, onredelijke massa beschouwt, van welke we slechts onheil hebben te verwachten, wordt licht verbitterd en de zedelijke
drift van de natuurlijke welwillendheid, wordt in hem verzwakt.
De harmonie, de doelmatigheid en schoonheid van dit deel der
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wereld, dat we kennen, veroorlooft ons daaruit af te leiden, dat het
ganse heelal op zodanige wijze is gevormd en eveneens daaruit te
besluiten, dat een goddelijke geest de bron is van deze wereldharmonie.
Wanneer wij de periode der „Aufklarung" overzien, dan kunnen we zeggen, dat zij tot de ontwikkeling der filosofie weinig heeft
bijgedragen. Veel meer betekenis heeft ze voor de ontwikkeling
der geestelijke cultuur in West-Europa gehad en wel voor de ontwikkeling in een richting, die hoe langer hoe meer van het geloof
afvoerde. Wanneer we nagaan welke ideeen in de ons omringende
landen werden verkondigd, wanneer we voorts bedenken, dat pier
te lande Cartesianisme en Spinozisme aan de grondvesten van
van 't Calvinisme schudden en verder weten, hoe gretig de uitheemse denkbeelden in Nederland werden (worden) geimporteerd, dan behoeft het ons niet te verwonderen, dat de 18de eeuw
ook voor ons land op godsdienstig gebied, een der donkerste perioden is geworden, die wij hebben gekend. En des te helderder tekenen zich tegen dien somberen achtergrond der „Aufklarung", gestalten af van mannen als Bilderdijk, Da Costa, Groen van Prinsterer en de vele anderen van „de zeven duizend, die hun knieen
niet voor Baal gebogen hebben".
4. Filosofie en Paedagogiek.
De Aufklarung heeft buitengewone belangstelling getoond voor
de opvoedkunde ( denk aan Locke, Rousseau en de Philantropijnen ). Daarom worden enkele bladzijden gewijd aan het verband
tussen filosofie en paedagogiek.
De paedagogiek als wetenschap van de opvoeding, heeft in de
allereerste plaats, naar het woord van Prof. Bavinck, nodig, clat ze
weet welke de oorsprong, het wezen en de bestemming van den
mens is. „Indien wij hiervan lets te weten willen komen", zo zegt
de geleerde schrijver, „clan moeten we bij de religie en ethiek, bij
de theologie en philosophie ter schole gaan". 1 )
In de voorafgaande hoofdstukken hebben we kunnen zien, hoe
zeer ethiek en theologie door de filosofische denkbeelden warden
beinvloed, —hoewel het omgekeerde ook voorkomt zodat men
wel zeggen kan, dat de wijsbegeerte een der belangrijkste factoren
is geweest bij de ontwikkeling van het paedagogisch denken.
1) Dr H. Bavinek, Paed. Beginselen § 5.
Vergelijk ook zijn „Richtingen in de Paedagogiek" in „Verzamelde Opstcllen", blz. 215 en in het verslag van het eerste Nat. Chr. Schoolcongre ,, bl. 61.
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„Inderclaad is in iedere, werkelijk grote wereldbeschouwing, een
kern van paedagogische eisen besloten, onverschillig of ze uitgesproken of er slechts in verondersteld worden en zo ligt ook aan
elk paedagogisch ideaal een wereldbeschouwing ten grondslag, onverschillig of zij als zodanig erkend of onbewust aangenomen is.” 1 )
Prof. Bavinck heeft in zijn „Paed. Beginselen" en wel in de
paragrafen 6-12, in hoofdlijnen, het verband tussen opvoedingsdoel en wereldbeschouwing geschetst. Wij achten ons dus ontslagen van de taak, om de betekenis van de gehele geschiedenis
der filosofie voor de opvoeding aan te tonen. Wel willen we den
invloed der „Aufklarung - op de paedagogiek hier wat uitvoeriger
bespreken. De „Aufklarung zag geen beter kans am haar doel te
bereiken, dan door middel van verbetering van opvoeding en onderwijs en daar zij de opvatting huldigde, dat bij alle mensen in
gelijke mate een redelijke aanleg voorhanden was, twijfelde ze geen
ogenblik, of alle wereldburgers konden tot verstandige, deugdzame
en gelukkige mensen worden opgevoed, mits ze in aanraking werden gebracht met de nieuwe, lichtbrengende ideeen.
In de filosofie van Locke lag deze overtuiging van de almacht
der opvoeding reeds besloten. Enerzijds beweerde hij immers, dat
de ziel bij de geboorte geleek op een stuk blank papier, anderzijds
poneerde hij de stelling, dat de gehele psychische inhoud van den
mens haar ontstaan te danken heeft aan de inwerking der buitenwereld op onze zintuigen. Wanneer wij nu deze inwerking maar
op de juiste wijze regelen, moet de opvoeding slagen.
Van dit optimisme geeft Locke blijk op de eerste bladzijde van
zijn opvoedkundige verhandeling 2 ), als hij schrijft: „Ik meen vast
te kunnen stellen, dat van de tien mensen steeds negen door de opvoeding geworden zijn, wat ze zijn, goed of slecht, nuttig of schadelijk voor de gemeenschap. De opvoeding maakt het grote onderscheid onder de mensen"; terwijl hij op de laatste bladzijde verklaart, dat hij bij het schrijven van zijn betoog steeds het oog gericht had op den zoon van een aanzienlijk man, „dien ik vanwege
zijn tere kindsheid als een onbeschreven tafel of als een wasplaat
beschouwen kon, welke geschikt is om iederen vorm en iederen
indruk op te nemen".
Dit optimisme is een van de kenmerken der Aufklarungspaeda1) Theodor Litt, Die Philosophic der Gegenwart and ihr Einfluss auf das
Bildungsideal Berlin 1927. S. 13.
Zie ook voor de relatie van Filos. en Paed. Prof. Waterinks Inleiding tot de
Theor. Paed. I, hl. 377 en v.v.
2) „Some thoughts concerning Education".
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gogiek. Ook het moralisme, dat deze opvoedkunde typeert, vinden
we reeds bij Locke. „Ik stel", zo schrigt hij in § 135, „de deugd
voorop als de eerste en noodzakelijkste eigenschap van een gentleman. Zij is voor hem onontbeerlijk, om in eigen en in vreemde ogen
een waardig mens te zijn en zonder haar kan men noch in deze,
noch in een andere wereld gelukkig zijn".
En dan vervolgt hij, in § 136: „Als eerste grondslag daarvoor
moet men het gemoed een juist begrip van God inprenten, als het
hoogste en onafhankelijkste Wezen, de Oorzaak en Schepper van
alle dingen, Die ons lief heeft, van Wien wij alles goeds ontvangen
en aan Wien wij alles te danken hebben", maar hij waarschuwt er
tegen om het kind „te vroeg metaphysische ideeen van de onbegrijpelijke natuur van 't oneindige Wezen bij te brengen". Men moet
bij een „gepaste gelegenheid het kind zeggen, dat God alle dingen
gemaakt heeft en regeert, alles hoort en ziet en hen, die Hem liefhebben en gehoorzaam zijn, op alle manieren goed doet".
We hebben dus hier niet alleen te doen met de „opvoeding tot
deugd", maar ook met den afkeer van het dogmatisch onderwijs,
dat bij de „Aufklarung zo sterk uitkomt, bijv. in het ageren tegen
het gebruik van den Catechismus. In de literatuur van dien tijd
vinden we telkens een poging om het catechismusonderwijs bespottelijk te maken en om van den godsdienstonderwijzer een caricatuur te tekenen. Zelfs Salzmann kan het niet laten om den spot
te drijven met het gebruik van den Catechismus. In zijn „Conrad
Kiefer" geeft hij het volgende verhaa1. 1 )
„Dat mijn Conrad vlug lezen geleerd had, werd nu wijd en zijd
bekend. Nauwelijks had zijn tante dit gehoord, of ze bracht voor
hem een echt mooien catechismus mee en vermaande hem, daarin
ijverig te lezen. De jongen vond het buitengewoon prettig, sloeg
het boek open en las met luide stem: Welke is het zevende gebod?
Gij zult niet echtbreken.

Vader, zei hij, wat doet men dan als men echtbreekt?
Dat weet ik niet, antwoordde ik. Vraag het tante.
Tante, zei hij, weet u wat men doet, als men echtbreekt?
je bent nog veel te jong om alle dingen te weten, zei ze.
Toen ging hij naar moeder, en vroeg haar om hem uit te leggen,
wat men deed, als men den echt brak, maar ook hier werd hij met
een kort antwoord afgezouten. Toen begon hij te huilen en zei,
wat heb ik aan dat boek, wanneer ik er niets van begrijp. Als ik
nu maar wist, hoe men echtbreekt!"
1) In het 27ste hoofdstuk.
Ook in zijn „Krebsbiichlein" geeft Salzmann voorbeelden om aan te tonen,
dat het gebruik van den Catechismus verkeerd is.
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Natuurlijk hebben we hier te doen met de popularisering van de
opvattingen, die in de ontwikkelde kringen ingang hadden gevonden en die zich vooral keerden tegen het positieve Christendom. 1 )
Dat dergelijke verhalen insloegen, behoeft geen betoog; het is de
manier om de massa te bewerken.
Ook de volgende trekken van de Aufklarungspaedagogiek yinden we al bij Locke, n.l. het intellectualisme 2 ) , het nuttigheids
principe en vooral het speculeren op de eerzucht. Wat dit laatste
betreft, zegt hij: „Men make zijn hart zo gevoelig als maar mogelijk
is, voor de goede of slechte mening van anderen over hem die
gevoeligheid is de stam, waarop later de ware grondstellingen van
zedelijkheid en religie geent kunnen worded'.
Genoeg om aan te tonen, dat de paedagogiek van de „Aufklarung - gebaseerd is op de ideeen door Locke verkondigd. 3 )
Alleen blij ft de vraag, of Locke's opvoedingsleer een uitvloeisel is
van zijn filosofie. We hebben een voorbeeld gegeven, dat er inderdaad een relatie bestaat. Voor het overige kan men niet zeggen,
dat zijn paedagogiek de toepassing is van zijn wijsgerige denkbeelden. Men moet veel meer zijn filosofie en zijn paedagogiek
beschouwen als twee loten van denzelfden stam.
In den loop der 18de eeuw wordt het verband tussen de rationalistische wereldbeschouwing en de nieuwe opvoeding steeds inniger.
Het optimisme wordt gevoed door de veldwinnende overtuiging
van de gelijkheid der mensen wat de geestelijke capaciteiten betreft, terwijl men er meer of minder sterk den nadruk op legt, dat
de mens van nature goed is.
Wat het eerste punt betreft, daarvan is Helvetius een overtuigd
pleitbezorger. In zijn boek „De l'Esprit" tracht hij te bewijzen,
dat alle mensen het kunnen brengen tot den hoogsten trap van
1) „Dat men van God niets weten kon, werd een vaststaand geloofsartikel",
zegt Sehwegler met betrekking tot de „Aufklarung". Daaruit volgt, dat men de
Godsopenbaring in Zijn Woord ook moest verwerpen en dit had weer ten
gevolge, dat men de dogma's, op den Bijbel gegrond, de deur wees, evenals de
normen voor het zedelijk leven, die in de Sdhrift gevonden warden. In de voorgaande bladzijden hebben we gezien, dat de theologie eemroudig beschouwd
werd als een uitvinding, van listige en heerszuchtige priesters.
2) Intellectualistisch is het opvoedingssysteem van Locke, niet in dien zin,
dat grote waarde werd gehecht aan veel weten, maar in de betekenis, dat inzicht
tot de deugd voert. Dat intellectualisme vinden we later bij de Philantropijnen
en ook bij Herbart.
3) Later wordt de invloed van Rousseau ook van betekenis. „Maar reeds het
jaar van Basedow's eerste geschriften, 1752, hewijst, dat Rousseau niet de geestelijke vader van het Philantropinisme kan genoemd warden. Met des te meer
recht daarentegen John Locke", zo schreef Prof. Gunning in de Inleiding op

het Mierenboekje, bl. XII.
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geestelijke beschaving en dat het bereiken van dit schone resultaat
uitsluitend door uitwendige omstandigheden verijdeld wordt. In de
paedagogiek vinden we o.a. bij Salzmann daarvan den terugslag,
als hij zegt, in zijn Mierenboekje, „het hart der kinderen is als was,
ge kunt het kneden in elken vorm, dien ge wilt".
We hebben gezien, hoe de filosofie van de empirische, towel als
van de rationalistische richting, het positieve Christendom trachtte
to ondermijnen en de leerstukken der kerk met minachting bejegende. Een „filosofische of „natuurlijke - religie vond men nog
wel goed en die mocht dan ook wel onderwezen worden.
Rousseau laat de opvoeding van zijn Emile met het aanbrengen
van dezen „redelijken godsdienst - eindigen en Basedow zegt in zijn
„Elementarwerk'', dat het nodig is, dat de kinderen bezitten „geloof aan God of aan een onzichtbaren, alwetenden, almachtigen,
alwijzen wader en heer der mensheid; aan de onsterfelijkheid der
ziel, en aan een toekomstige vergelding van het goede en het
kwade". Dit zijn de drie artikelen van het credo der „Vernunftreligion".

Het is bekend, dat Salzmann, die in 1780 een boekje geschreven
had over het godsdienstonderwijs, dat hij vooral moraliserend inrichtte en waarbij hij het onderwijs in de leerstukken van 't Christendom geheel achteraan plaatste, juist daarom aan het Philantropinum verbonden werd als
Wat de studie der klassieken aangaat, is de houding der „Aufklarung - niet zo beslist afwijzend. Men vond in de oudheid toestanden en personen, met wie men zich verwant gevoelde. In de
systemen der oude wijzen trof men de filosofische religie aan, die
geen behoefte had aan openbaring en theologie. Het geldealiseerde
beeld der oude republieken ontvonkte en voedde het vrijheidsstreven, het antieke kosmopolitisme werd als voorbeeld genomen
van het nieuwe wereldburgerschap. Seneca werd gevierd als een
deugdgenie en Socrates werd vereerd als de meester van de verhelderende redeneerkunst, terwijl vooral zijn „leerwijze - als het
voorbeeld van alle onderwijskunst werd aangeprezen.
Toch was de sympathie met de ouden niet onvereeld. Men was
er van overtuigd, dat men het al zo heerlijk ver had gebracht, dat
men de klassieke denkers verre de baas was. Daarom vond men
studie van Latijn eigenlijk niet nodig en van Grieks absoluut overbodig. D'Alembert acht, dat de tijd, besteed aan het leren van
Latijn, verspild en voor de ontwikkeling van het verstand verloren
is. Rousseau, hoewel dwepend met Plutarchus, „werpt de ouden,
als ballast uit het luchtschip zijner paedagogiek". De woordvoerders der Duitse „Aufklarung" beschouwen de studie der klassieken
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als een last. Trapp zou het een zegen achten, „als de opvoeder
alleen zijn moedertaal behoefde te leren - en Basedow maakt er
Been geheim van, dat Latijn slechts op zijn inrichting wordt anderwezen, om aan de wensen der ouders tegemoet te komen. Want,
hoewel in de oudheid verwante denkbeelden werden gevonden,
was er een heel grate tegenstelling, n.l. deze, dat het utilisme daar
zo weinig en bij de „Aufklarung - in de hoogste mate op den voorgrand trad.
De poging van de Franse geleerden om door hun Encyclopaedie
de wetenschap te verbreiden en tot gemeengoed te maken, vinden
we in de paedagogiek terug. We behoeven alleen maar te wijzen
op het streven van Basedow om van zijn pupillen professoren in
zakformaat te maken, en den algemenen roep om de vakken der
lagere school uit te breiden, om den terugslag van dit populariseren
der wetenschap in de opvoeding terug te vinden. Kennis maakt den
mens immers tot een verlicht wezen en Frederik de Grote heeft het
woord het eerst gesproken, dat Opzoomer later bij ons herhaalde:
men moet scholen bouwen om gevangenissen te kunnen sluiten.
Een ander kenmerk van de Aufklarungspaedagogiek is de eis,
om de kerk bij de opvoeding uit te schakelen en de organisatie van
het publieke onderwijs uitsluitend aan den staat op te dragen.
Deze eis is een consequentie van de idee, dat de staat, in religieuzen
zin, neutraal moet zijn, maar ook, aan den anderen karat, wordt ze
ingegeven door de antipathie, die de aanhangers der „natuurlijke religie voelden ten opzichte van de kerk. In Frankrijk, waar het
onderwijs grotendeels in handen der Jezuieten was, vinden we
de paging om het onderwijs tot staatszaak te maken het krachtigst.
Verschillende invloedrijke staatslieden, zoals De la Chalotais en
Turgot, wijdden er hun krachten aan, totdat, in den revolutietijd,
het aan De Condorcet gelukte, om de organisatie van het onderwijs
geheel aan den staat te trekken.
In Duitsland ging het niet anders.
In 1766 schreef Martin Ehler een boek, waarin hij den eis stelde,
dat de staat voor alle onderwijs zou zorgen, en Basedow nam dien
eis over in zijn „Vorstellung an Menschenfreunde'', waarin hij
tracht aan te tonen, dat de staat, om gelukkige burgers te verkrijgen, de organisatie van het onderwijs ter hand moet nemen.
Velen volgen hem en in 1794 wordt in het Pruisische Landrecht
de clausule opgenomen: „Scholen en universiteiten zijn inrichtingen
van den Staat".
Dat ook in ons land deze weg gevolgd werd, en wat daaruit
voortgekomen is, is te bekend om hier nog eens te herhalen.
109

D. De kritische filosofie van Kant.
1. Levensloop.
Voor we verder gaan met de behandeling van de geschiedenis
der wijsbegeerte, willen we eerst nog even 't verloop van 't filosofisch denken in Europa, van de vroegste tijden tot het einde der
18de eeuw, in vogelvlucht overzien. We kunnen het geestelijk
leven van die tijden vergelijken met den loop van een rivier, die
uit twee takken is ontstaan. In de oudheid ontspringt de ene tak
in Griekenland, de andere in Kanaan. De eerste is de stroom van
kunst en wetenschap; de tweede die der openbaringsreligie.
Griekendom en Jodendom, waarvan 't laatste, althans gedeeltelijk,
overgaat in Christendom, ijlen door de geschiedenis van 't cultuurleven heen naar een samenvloefingspunt, hoewel ze, in de eerste
eeuwen na Christus, nog naast elkaar blijven stromen. Veel
menselijke pogingen worden aangewend om de beide takken in
een bedding te leiden. In de Middeleeuwen schijnt dit doel bereikt
te zijn.
Maar de samenvloefing doet ons denken aan de vereniging van.
de Witte- en de Zwarte LUtschine: de innige vermenging ontbreekt. Toch ontstaat een machtige stroom. Na de Middeleeuwen
begint de splitsing. Eerst in tweeen. De gnosis zoekt de vlakte op,
waar vrijheid is en ruimte van beweging. De pistis, hoewel
oorspronkelijk nog uitgestrekte landouwen besproeiende, beweegt
zich in steeds nauwer wordende bedding en verdwijnt zelfs een
tijdlang onder de oppervlakte. De gnosis vertakt zich in empirisme
en rationalisme, maar beide dreigen op den duur te verzanden.
Het is Immanuel Kant, die zich tot taak stelt om beide laatste
stromen weer te verenigen. Wel weet hij van de pistis af, maar
deze, zo meent hij, behoort haar eigen weg te gaan en hij werpt
hoge dijken op, om de stroomgebieden van wetenschap en van
geloof voor altijd van elkaar te scheiden.

Wie was Kant, en welke betekenis heeft hij voor de wijsbegeerte? Kant wordt, ook door Prof. Heymans, genoemd als het
type van 't flegmatisch karakter. We moeten hierbij even opmerken, dat dit een heel ander karakter is dan de flegmaticus van
Galenus. Het slijmerige type van dezen ouden filosoof is een traag,
sullig wezen, dat zijn hoogste goed ziet in „goed voer en een
warmen star en dat weer gelijkt op 't amorfe type van den.
Groninger hoogleraar. Bij dezen is de flegmaticus een persoonlijkheid, die uitmunt door volharding, denkkracht, eerlijkheid en trouw.
Deze karaktertrekken zullen we in hoge mate ook bij Kant aantref fen.
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Immanuel Kant werd in 1724 te Koningsbergen geboren, waar
zijn vader zadelmaker, of volgens een anderen biograaf, slechts
„riemensnijder- was. Zijn moeder was een vrome vrouw, die tot
de Pietistische richting behoorde en den indruk, dien Kant hiervan
in zijn jeugd ontving, was van dien aard, dat hij later schreef :
„Men zegge van het Pietisme wat men wil, zij, die er toe behoorden, onderscheiden zich op een eerbiedwaardige wijze. Zij bezaten
het hoogste wat een mens hebben kan: die rust, die blijmoedigheid,
dien innerlijken vrede, welken door geen hartstocht verstoord wordt.
Geen nood, geen vervolging, geen strijd vermocht hen tot toorn
of vijandschap te prikkelen. Wie ze gadesloeg werd tegen wil en
dank gedwongen hun achting toe te dragen. Ik herinner mij, hoe
tussen de gilden der riemensnijders en der zadelmakers een strijd
over hun wederzijdse rechten losbrak, onder welken mijn vader
bitter leed. Maar in den huiselijken kring werd die twist met
zoveel verschonende zachtheid en met zulk een vertrouwen op de
Voorzienigheid ter sprake gebracht, dat de herinnering er aan,
hoewel ik toen nog maar een knaap was, mij nooit heeft
begeven" 1 ).
Bij een andere gelegenheid zeide hij van zijn Pietistische opvoeding, die hij towel in huis als in school ontvangen had, dat zij,
volgens zijn eigen ervaring „eine Schutzwehr fiir Herz and Sitten
gegen lasterhafte Eindrficke - was 2
Door bemiddeling van den Pietistischen predikant Dr Schulz,
die tevens hoogleraar aan de universiteit en directeur van het
gymnasium te Koningsbergen was, kwam de jonge Kant eerst op
de Latijnsche school en daarna op de hogeschool van zijn vaderstad. De ouders konden dat niet bekostigen. Natuurlijk was de
bedoeling, dat Kant predikant zou worden, maar zijn belangstelling
richtte zich voornamelijk op de wis- en natuurkunde, terwijl hij
ook de colleges in de filosofie volgde. Toen hij klaar was moest
hij omzien naar een betrekking, die hem brood gaf en tijd om te
studeren. Als zovele jonge geleerden werd hij gouverneur en
negen jaar is hij dat gebleven. Altijd in de nabijheid van Koningsbergen. Hij zag er tegenop om in den vreemde te gaan en zoals
bekend is, is hij in zijn lange leven nooit over de grenzen van
Oost-Pruisen geweest. Toen Kant hoogleraar was placht hij vaak te
schertsen over zijn gouverneurschap en hij verzekerde dan, dat er
in de hele wereld geen slechter huisonderwijzer te vinden zou zijn,
dan hij indertijd was geweest. Hij hield het voor een grote kunst
.

1) Fr. Paulsen, Immanuel Kant, S. 29, Stuttgart 1920.
2) Medegedeeld door Jachmann, een van Kants biografen.
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om zich op doelmatige wijze met de kinderen bezig te houden en
hun gedachtenwereld op te bouwen.
Het was hem niet mogelijk geweest, zo zei hij, zich deze kunst
eigen te maken.
Hoe dit ook zij, in 1755 had hij geld genoeg overgespaard om
het er op te kunnen wagen zich als privaat-docent in Koningsbergen te vestigen. Mocht hij dan al een onbekwaam onderwijzer
geweest zijn, als academisch leraar verwierf hij spoedig enige
vermaardheid, zodat hij meer toehoorders trok dan de hoogleraren.
Omdat hij niet de academische terminologie gebruikte, maar zijn
onderwerpen in klare, duidelijke bewoordingen behandelde, kwamen allerlei mensen uit den beschaafden stand en zelfs officieren
van 't Russische garnizoen hem horen 1 ). Dit kwam ook hierdoor,
dat hij een nieuw vak, de physische aardrijkskunde, doceerde en
daarbij wist hij op zo'n levendige en aanschouwelijke wijze over
vreemde landen en uitheemse beschaving te spreken, dat zijn toehoorders niet konden begrijpen, dat hij dit alles zelf niet gezien
had. Hiervan wordt de volgende anecdote verteld. Kant behandelde
op een keer Londen en gaf zulk een levendige beschrijving van dit
mierennest, vooral van het verkeer over de Londonbridge, dat een
Engelsman, die zich onder zijn auditorium beyond, hem na afloop
van 't college vroeg, hoe lang hij in Londen had vertoefd.
Natuurlijk hoopte Kant professor te worden. Naar de gewoonte
van die dagen heeft hij ook tweemaal naar een professoraat gesolliciteerd, maar zonder succes. Wel kreeg hij 't baantje van onderbibliothecaris, wat hem een vast inkomen van 62 thaler bezorgde.
Voor 't overige moest hij van zijn lessen leven. Toch schijnen zijn
inkomsten in dien tijd ruim voldoende te zijn geweest.
Vijftien jaar heeft hij moeten wachten voor hem een leerstoel
werd aangeboden.
In die vijftienjarige periode vindt er bij Kant een omkeer plaats,
wat zijn belangstellingsrichting betreft. Oorspronkelijk ging zijn
interesse uit naar den kosmos en zijn studie beperkte zich tot de
natuurwetenschap. In de zestiger jaren van de 18de eeuw begint
hij belangstelling te krijgen voor den mens, voor de filosofie en
de moraal. Het lezen van de Emile schijnt daaraan niet vreemd
te zijn geweest. Kant heeft later betuigd: „Rousseau heeft me terecht
gebracht- . In zijn studeerkamer vond men maar een portret: dat
van den schrijver van de Emile.
In deze periode gaat hij schrijven over filosofische onderwerpen.
Maar hij is nog een zoeker, die nu eens bij deze, dan weer bij
1)
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Koningsbergen behoorde sedert 1757 tot Rusland.

gene wijsgerige richting aansluiting zoekt. Men noemt dit zijn
„voor-kritische" periode.
Wanneer hij echter in 1770 den katheder beklimt om de inaugurele
rede te houden, is hij tot een vaste overtuiging gekomen, die hij,
uitgewerkt, aan de wetenschappelijke wereld aanbiedt, in zijn
geschrift „De dissertatie van 1770". Hierin vinden we zijn latere
denkbeelden reeds, maar nog schetsmatig voorgedragen.
Meer dan dertig jaar bekleedt hij 't hoogleraarschap. Hoewel
hij een zwak gestel had is hij zeer oud geworden: in 1804, dus
op tachtigjarigen leeftijd, is hij te Koningsbergen overleden. Met
ijzeren wilskracht bond hij zijn leven aan regelmaat; en dit is,
volgens Kant, de oorzaak, dat hij, ondanks zijn gestel, zo oud is
geworden. Maar het was geen 'even van nietsdoen.
's Morgens om vijf uur stond hij op. Dan moest zijn huisknecht,
Lampe, hem roepen en gaarne hoorde hij later den knecht
getuigen, dat hij gedurende de dertig jaren, dat Lampe bij hem
was, nooit een minuut te laat was opgestaan. Om zeven uur,
precies, stond hij op den katheder, gaf zijn colleges, waarna hij tot
een uur, het tijdstip waarop het middagmaal werd genuttigd,
studeerde. Vaak nodigde hij enkele gasten, liefst drie, aan zijn
tafel, met wie hij zich gezellig onderhield. Filosofische onderwerpen werden vermeden, want Kant kon op zijn terrein niet al te best
tegenspraak velen.
Na den maaltijd ging hij wandelen. Liefst alleen: dan kon hij
door den neus ademen, omdat hij geen gesprek behoefde te
voeren.
ook
Een typerend staaltje van zijn behoefte aan regelmaat
vinden we in 't volr
uitvloeisel van zijn flegmatisch karakter
gende verhaal vermeld. K. ontmoette op een van zijn wandelingen
een edelman, met wien hij bevriend was. Deze wist hem over te
halen om met hem te gaan toeren. Er werd gereden over de verschillende landgoederen om Koningsbergen en tot besluit werd
een bezoek gebracht aan een gemeenschappelijken vriend. Het
einde was, dat Prof. Kant pas tegen tienen thuis kwam en daarover was hij zo ontevreden, dat hij 't besluit nam om nooit weer
in een rijtuig plaats te nemen, dat hij niet zelf betaald en waarover hij dus niet de vrije beschikking had.
Gewoonlijk ging hij na den maaltijd zijn vriend Green opzoeken.
Die vriendschap was op een eigenaardige wijze ontstaan. 't Was
in den tijd van den Amerikaansen vrijheidsoorlog, dat Kant in een
gezelschap de houding der Amerikanen verdedigde en die van
Engeland afkeurde. Plotseling stond iemand uit het gezelschap op
en beweerde op hogen toon, dat hij, als Engelsman, zich beledigd
8
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gevoelde door de woorden van Kant en dat hij daarom „genoegdoening - eiste. Kant geeft hem die, maar in woorden, die van zo'n
juisten blik op de aangelegenheden der met elkaar strijdende volken
getuigde, dat Green, want dat was de Engelsman, hem de hand
der vriendschap bood.
Bij dien Green ging hij 's middags geregeld op bezoek en een
eigenaardige conferentie was dat. Als Kant kwam zat Green meestal
in zijn leuningstoel te dutten. Kant ging naast hem zitten en sliep
ook in. Dan kwam nog een vriend, een bankier, die het rustige
voorbeeld van zijn beide amices volgde, totdat een vierde vriend,
Motherby geheten, de heren wekte, waarna ze zich tot zeven uur
met de meest belangrijke gesprekken bezig hielden. Jachmann zegt:
„Zo stipt om zeven uur ging dit gezelschap uiteen, dat de mensen
uit de straat er veilig hun klok naar konden regelen".
Toen Green in 1784 stierf, werd Kant door dit sterfgeval zó
getrof fen, dat hij na dien tijd zijn avonden bij voorkeur in de
eenzaamheid doorbracht. Wanneer hij 's avonds om zeven uur
thuis kwam, ging hij nog wat werken, maar wat er ook gebeurde,
om tien uur ging hij naar bed.
Het is bekend, dat hij warme belangstelling voor 't lot van zijn
oud-leerlingen koesterde. Ook daarvan zijn aardige staaltjes be-.
waard gebleven. Zo gebeurde het eens, dat een van zijn jonge
vrienden dong naar den post van veldprediker. Kant beveelt hem
niet alleen aan bij den chef van 't regiment, maar weet er ook achter
te komen over welken tekst de proefpreek moet worden gehouden.
Dan laat hij den candidaat bij zich komen, brengt handig 't
gesprek op den bedoelden tekst en voorziet den jongen man van
zo'n rijkdom van gedachten, dat hij bij de proefpreek een schitterend figuur maakt.
Ook willen we nog een staaltje van zijn trouw vermelden. Een
jong boekhandelaar, wiens vader een vriend van Kant was geweest,
begint een uitgeverszaak. Kant belooft hem voortaan zijn werken bij
hem te zullen uitgeven. Hij krijgt op deze wijze maar een gering
honorarium. Wanneer enigen tijd later een der voornaamste uitgevers van Duitsland hem een veel hoger honorarium aanbiedt,
weigert hij en blij ft bij zijn jongen vriend.
Er zou nog veel meer te vertellen zijn uit het levee van dezen
groten man. Zijn drie biografen geven een zeer uitvoerige en vaak
interessante beschrijving van dit geleerden-leven 1 ). Liever willen
1 ) Een goedkope uitgave van deze drie biografieen van de hand van Borowski,
Jachmann en Wasianki, vindt men in de „Deutsche Biblio ►hek", Berlin.
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we nog enkele van zijn werken noemen, die hij geschreven heeft
in de periode van zijn kracht.
Kant was 57 jaar toen zijn eerste grote werk verscheen, n.l. de
„Kritik der reinen Vernunft".
Dit felt verklaart enigszins den zwaren stijl, een stijl van pakpapier, zoals Heine heeft gezegd, waarin dit boek geschreven is.
In de vroegere geschriften is Kants stijl levendig en fris, vaak
pittig en in de „Traume eines Geistessehers" zelfs humoristisch.
Na de eerste „Kritik" volgt, binnen twee jaar, zijn „Prolegomena"
met het doel om de denkbeelden van zijn eerste „Kritik" te verduidelijken en aan te vullen.
Wanneer hij 64 is, verschijnt het tweede hoofdwerk: „Kritik
der praktischen Vernunft".
Weer twee jaar later is hij klaar met zijn derde meesterwerk:
„Kritik der Urteilskraft".
Hij is al bij de 70, wanneer hij nog een belangrijk werk schrij ft,
n.l. „Religion innerhalb der Grenzen der bloszen Vernunft". Reeds
is hij de 70 gepasseerd en dan zendt hij zijn „Zum ewigen
Frieden" de wereld in. Hij blijft nog schrijven, maar deze latere
werken zijn niet van grote betekenis. Langzamerhand wordt hij
lichamelijk gebrekkig en deze ontzaglijk scherpe geest gaat onder
in kindsheid.
De 12de Februari 1804 is zijn sterfdag.
Zijn vaderstad en de universiteit, wier roem hij zovele jaren is
geweest, bereidden hem een eervolle begrafenis. Zijn vrienden
richtten hem een gedenkteken op, waarop ze deze woorden uit de
„Kritik der praktischen Vernunft" lieten beitelen :
De gesternte Himmel fiber mir,
das moralische Gesetz in mir.
„Zij duiden inderdaad de beide polen van zijn denken aan: de
kosmos, het voorwerp van 't zekerste weten, was 't voorwerp van
zijn jeugd-liefde; de morele wet, het voorwerp van de laatste en
hoogste zekerheid is het voorwerp van een bijna mystisch enthousiasme in zijn ouderdom" 1 ).
Kant had, zoals we reeds eerder opmerkten, zich tot taak
gesteld om den stroom van 't empirisme en dien van 't rationalisme
in een bedding te Leiden. Het heeft zijn nut, omdat deze richtingen
elkaar het primaat zullen betwisten, zolang op onzen aardbol aan
filosofie zal worden gedaan, na te gaan, waarin ze te kart schieten
en wat ze wel kunnen presteren.
1)

Paulsen, Irnm. Kant, S. 54.
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Indien 't waar is, wat het empirisme beweert, dat al onze begrippen van waarnemingen afstammen, dan is niet alleen een wetenschap van 't bovenzinnelijke, welke 't empirisme trouwens niet
begeert, onmogelijk, maar evenzeer een wetenschap van de ervaringsobjecten, waarop empirisme zich wel heeft toegelegd. De
ervaring immers kan ons slechts iets leren over de enkele, de
afzonderlijke gevallen, maar zij kan nooit een oordeel uitspreken,
dat overal en altijd geldigheid bezit.
We kunnen, om een voorbeeld te noemen, jarenlang de ervaring hebben opgedaan, dat in ons klimaat de winter gevolgd wordt
door de lente ; maar onze ervaring kan ons niet zeggen of dit het
volgende jaar ook zal geschieden.
We kunnen, op grond van onze ervaring, de verwachting uitspreken, dat het dan ook wel weer zal gebeuren, maar strikt genomen, kunnen we het niet verder brengen dan tot een waarschijnlijkheidsoordeel. „De ervaringsfilosofie vernietigd zich zelf en eindigt
met Hume in scepticisme en probabilisme - 1 ). Deze waarschijnlijkheid moge nu in 't dagelijks leven voldoende zijn om ons handelen
te richten, echte wetenschap levert ze ons niet.
Het rationalisme meent in de klaarheid en duidelijkheid der
voorstellingen een onbedrieglijk criterium van de waarheid gevonden te hebben, terwijl het in de wiskundige methode de manier
ziet, waarop men filosofie moet beoefenen. Het rationalisme dwaalt
echter in beide opzichten. Immers, dat criterium der waarheid is
geen onfeilbare maatstaf. We hebben gezien, dat uit even duidelijke en klare begrippen, de wijsgeren Spinoza en Leibniz tot
precies tegenovergestelde conclusies kwamen. De eerste bouwde
er zijn monisme, zijn al-eenheidsleer uit op, terwijl de tweede tot
zijn pluralistische monadenleer kwam.
Ook is de mathematische methode niet bruikbaar voor de
filosofie. De wiskunde moge schijnbaar haar begrippen uit de
axioma's afleiden en daarom kan men wel zeggen, dat de menselijke
geest die begrippen voortbrengt, maar de wiskunde kan deze, haar
begrippen, ook demonstreren in zienlijke dingen. Wanneer ik 't wiskundig begrip cirkel door denken heb verkregen, kan ik met een
passer zo'n lijn tekenen, die overal evenver van een middelpunt
is verwijderd. De metaphysica kan dit evenwel niet. Wanneer zij
begrippen smeedt, kan zij ze niet aanschouwelijk maken.
De fout van 't rationalisme is, dat zij niet inzag, dat men uit
de bestaande dingen wel begrippen kan abstraheren, maar dat
1)
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Falckenberg, Gesch. d. Neuere Philos., S. 285.
Probabilisme is waarschijnlijkheidsleer.

men omgekeerd uit de zelf uitgedachte begrippen nooit mag concluderen tot het bestaan van datgene, wat door 't begrip wordt
aangeduid. Of anders gezegd: het verstand kan uit het zijn der
dingen wel begrippen afleiden, maar nooit kan de menselijke geest
door middel van 't denken de dingen, die hij gedacht heeft, scheppen en formeren. We kunnen om een voorbeeld te geven een
logische constructie geven van den idealen staat, maar daarom
bestaat die staat nog niet. Omdat 't rationalisme dit niet inzag, verviel het tot ijdele speculatie, terwijl het de pretentie had ons een
wereldbeeld te tekenen, dat aan alle eisen van waarheid en werkelijkheid voldeed.
Nu komt Kant.
Hij ziet in, dat de allereerste vraag, die beantwoord moet worden, deze is: is ons kenvermogen in staat om de dingen te leren
kennen, zoals ze zijn; is onze rede zo geconstrueerd, dat zij een
geschikt instrument is om de waarheid te vinden? Noch 't empirisme, noch 't rationalisme hadden ooit deze vraag gesteld. Ze
hadden beide eenvoudig aangenomen, dat de mens met zijn kenvermogen heel het universum kon omvatten.
Kant noemt 't rationalisme dogmatisch, omdat het meent door
deductie tot zekere kennis te kunnen komen, terwijl het empirisme,
dat de opvatting huldigt, dat inductie leidt tot de waarheid, als
sceptisch worth gekwalificeerd.
Zijn eigen systeem, dat een onderzoek naar de grenzen van
onze psychische vermogens instelt, noemt hij kritische filosofie.
Hij gaat nu verder uit van de driedeling onzer bewustzijnsverschijnselen en komt zo tot het onderzoek van ons kenvermogen
in de „Kritik der reinen Vernunft", van den wil in de „Kritik der
praktischen Vernunft - en van 't gevoelsleven in zijn „Kritik der
Urteilskrafr.
2. Kritik der reinen Vernun.ft.
Om nog eens duidelijk aan te geven wat Kant eigenlijk wil, moge
de volgende vergelijking dienen. We hebben een microscoop. Door
middel van dit instrument kunnen we kennis verkrijgen van, laat
ons zeggen, de wereld der bacterien. Maar nu moet toch de vraag
gesteld worden, hoe ver kunnen we met dit instrument in die
geheimzinnige wereld indringen. De rationalisten hadden beweerd:
men kan er alles door zien en ze hadden toch maar van een
van de lenzenstelsels gebruik willen maken. De empiristen waren
wat voorzichtiger. Ze hadden gezegd, nu ja, je kunt er heel wat
door zien, maar 't valt eigenlijk toch niet mee. Ook zij hadden
maar een lenzenstelsel gebruikt.
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Kant zegt, beide manieren van kijken deugen niet. Men moet
beginnen met zowel 't objectief als 't oculair te gebruiken en om
te weten wat men dan wel en wat men niet kan zien, moet men
de vergroting van beide lenzenstelsels vaststellen, om daaruit de
totale vergroting te berekenen. Als een knap werktuigkundige,
neemt hij nu de microscoop uit elkaar, bestudeert de eigenschappen
der verschillende glazen en berekent wat ons instrument wel en
wat het niet kan presteren
Kant neemt a.h.w. de hersenen uit het hoofd van den mens en
zegt: laat ons nu eens onderzoeken hoe ver men kan komen met
dit organisme, bij het zoeken naar ware kennis.
Natuurlijk moet hij dan eerst vaststellen, wat ware kennis of
wetenschap is.
We zijn nu wel genoodzaakt om enkele technische termen te
gebruiken, teneinde duidelijk te maken, wat hij onder zekere kennis verstaat.
Kant onderscheidt in de eerste plaats synthetische en analytische
oordelen. Wanneer ik zeg: alle lichamen bezitten uitgebreidheid,
dan is dat een analytisch oordeel, want in het begrip lichaam is
eigenlijk 't begrip uitgebreidheid al opgenomen. 'k Heb eigenlijk 't
begrip lichaam ontleed, geanalyseerd. Meer niet. 'k Zeg van dit
lichaam niets nieuws. Analytische oordelen verrijken feitelijk mijn
kennis niet.
Wanneer ik zeg: ijzer is een nuttig metaal, dan spreek ik een
synthetisch oordeel uit. Ik ken nu aan het ijzer een eigenschap toe,
die niet in het begrip ijzer ligt opgesloten. Mijn kennis wordt door
zo'n oordeel wel vollediger en rijker. In synthetische oordelen is
dus werkelijke kennis vervat.

Verder spreekt Kant van kennis a priori en kennis a posteriori.
De eerste bestaat uit waarheden, die onafhankelijk van onze erDe stelling: alle vervaring, altijd en overal geldigheid bezitten.
andering heeft een oorzaak, is een apriorisch oordeel. Ze zou
gelden al had ook nooit iemand dit geconstateerd; ze geldt hier
1 ) Wanneer we dit beeld even vasthouden, kan 't ons ook dienen om aan te
tonen, waarin K.'s filosofie te kort schiet. Natuurlijk hangt, wat we zien
kunnen door een microscoop, of van de lenzen, maar ook — en dit is misschien
wel de belangrijkste factor — van de belichting, die, zoals bekend is, terdege
wordt verzorgd door spiegel en condensor. Het licht dat op de dingen valt, die
wij waarnemen en indenken, zou men kunnen vergelijken met de Openbaring.
Deze wordt door K. genegeerd en wel opzettelijk. K. wil namelijk onderzoeken,
hoe ver de mens 't brengen kan met eigen middelen en de Openbaring,
behorende tot het terrein der metaphysische dingen, kan ons daarbij niet helpen.
We lopen even op onze bespreking vooruit, wanneer we zeggen, dat K. tot de
conclusie komt, dat in zake de metaphysica geen zekere kennis te verkrijgen is.
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en in Indie; zij gold in vroegere eeuwen en zal gelden in den tijd,
die nog voor ons ligt. Het kan eenvoudig niet anders.
Oordelen aposteriori bevatten de resultaten van onze ervaring.
Als ik zeg, dat het vandaag beet is, is dat een aposteriorisch
oordeel.
Wanneer we deze dubbele indeling combineren, krijgen we dus
vier soorten oordelen. Een groep er van, de synthetische oordelen
a priori, vormen nu voor K. den inhoud van de ware wetenschap 1 ).
In de wiskunde en in de physica vinden we dergelijke oordelen.
Ook de metaphysica behoort zulke oordelen te bezitten, zal ze 't
recht hebben den naam van wetenschap te dragen.
Het doel, waarmee Kant zijn „Kritik der reinen Vernunft schrijft, is de vraag te beantwoorden, hoe zijn synthetische oordelen
a priori mogelijk?

In het menselijk kenvermogen kan men drie functies onderscheiden, n.l. zinnelijkheid, verstand en rede (Vernunft). Nu komt de
vraag aan de orde, hoe werken die functies, hoe zijn die kenvormen geconstrueerd ?
De zinnelijkheid is de geschiktheid om gewaarwordingen op te
doen. Nu moet men niet denken, dat die zinnelijkheid niets anders
doet dan de prikkels opvangen en vastleggen. Die zinnelijkheid
ordent de prikkels en wel zó, dat ze naast en na elkaar geplaatst
worden, zodat daardoor waarnemingen ontstaan. De ziel is niet
passief, ze is niet een fotografische plaat, die de lichtstralen onveranderd vastlegt, maar onze ziel is actief; ze verbindt en construeert.
Stel dat er driemaal gebeld wordt, dan ontvangt mijn oar driemaal
bepaalde luchttrillingen, maar er gebeurt ook nog meer. De zinnelijkheid ordent ze, zodat ik weet: dat was de eerste, dat de
tweede, dat de derde. De zinnelijkheid heeft, volgens Kant, bepaalde vormen, waarin ze de prikkels opvangt en met elkaar in
relatie brengt.
Die vormen zijn : ruimte en tijd. We kunnen de dingen niet
anders zien dan ruimtelijk en tijdelijk. Ruimte en tijd zijn de noodzakelijke aanschouwingsvormen van het lager kenvermogen en
omdat die vormen met dat kenvermogen gegeven zijn, noemt Kant
ze apriorisch.
Nu gaat hij een belangrijken stap verder. Gedurende zijn
ontwikkelingsperiode, heeft hij telkens geworsteld met de vraag:
wat is tijd en wat is ruimte?
1 ) We moeten even opnierken, dat K. hier 't begrip wetensohap, ook volgens
velen van zijn volgelingen, veel te eng neemt.

119

Hij komt nu tot de conclusie, dat we de ruimte niet moeten
beschouwen als een groot vat, waarin alle dingen geplaatst zijn,
of den tijd als een stroom, die de dingen aan onze ogen voorbij
doet gaan. Ruimte en tijd zijn volgens hem niets anders dan
apriorische aanschouwingsvormen. Ze hebben geen objectief bestaan buiten ons. In een uitvoerig en zwaar betoog tracht hij dit
nu te bewijzen, maar deze redenering gaan we stilzwijgend voorbij.
De tweede onderfunctie van 't kenvermogen is het verstand. Ook
dit verstand heeft een bepaalde constructie, zodat de aanschouwingen, de waarnemingen zouden wij zeggen, op een bepaalde
wijze, volgens bepaalde wetten worden verwerkt. Die wetten of
functievormen noemt hij kategorieen.
De voornaamste zijn substantie en causaliteit.
Met een voorbeeld, aan Kant zelf ontleend, willen we trachten
duidelijk te maken, wat hij bedoelt.
Ik zie een steen liggen. Als ik dien steen aanraak, constateer
ik, dat hij warm is. Dat is een waarneming. Ik heb daarnaast nog
een andere waarneming: de zon schijnt. Nu concludeer ik: de zon
verwarmt den steen. Zie ik dat met mijn ogen of constateer ik het
met een andere zintuig? Neen, zegt Kant, mijn verstand verbindt
die beide waarnemingen, volgens de kategorie der causaliteit, tot
het ervaringsoordeel: de zon verwarmt den steen. Nog eens, dat
verband is niet te zien met onze lichamelijke ogen; het is het
verstand, dat deze feiten aan elkaar verbindt op een bepaalde
wijze, die door de functiewetten van 't verstand wordt voorgeschreven.
Hij treks nu uit deze, door hem geconstateerde werkingswijze
van ons kenvermogen een tweetal conclusies.
e. Vroeger meende men, ook Locke nog, dat de dingen hun
beelden schreven in onze ziel. De natuur decreteerde ons, hoe
onze psychische inventaris zou zijn.
Kant beweert, dat het juist andersom is. De natuur wordt zó umgevormd, als door de constructie van ons kenvermogen wordt
voorgeschreven. Wij richten ons dus niet naar de natuur, maar de
natuur richt zich naar ons. Dat is zijn grote ontdekking. Daarom
noemt hij zich zelf de Copernicus van de kenleer.
We moeten deze opvatting even toelichten om hem geen dwaas
heden te laten zeggen. Kant bedoelt dit. Er bestaat een buitenwereld, de natuur, het „Ding an sich - . Die natuur als zodanig
kunnen we nooit grijpen, maar die natuur verschijnt in ons bewustzijn en wel zó omgevormd, als door de constructie van ons kenvermogen wordt geeist. Ter verheldering moge 't volgende beeld
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dienen. Ik draag een bril, die op een bepaalde wijze geconstrueerd
is, bijv. met blauwe glazen. Welnu, hoe de dingen er voOr de
blauwe glazen uitzien, weet ik niet, maar wel constateer ik, dat
ik alles in een blauwe tint zie.
2. De dingen, d.w.z. de natuur, verschijnt dus niet in ons kenvermogen zoals ze werkelijk is, maar zoals ze er uit ziet, na de
transformatie door dat kenvermogen. Altijd staat, om dit beeld
nog eens te gebruiken, de microscoop tussen mijn geest en de
dingen zelf. Wanneer ik bacterien door de microscoop bekijk,
lijken ze zo groot als een klein wormpje. Maar hoe groot zijn ze
in werkelijkheid? Ik zie ze als donker gekleurde wezentjes, maar
welke kleur hebben ze inderdaad? Zo gaat het ook met ons
kennen. Het werkelijk bestaande ( das Ding an sich) krijg ik
nooit in mijn bewustzijn. Het werkelijk bestaande vormt een aparte
wereld, de noumenale wereld, zegt Kant, die dus niet kenbaar is.
Wat in mijn geest komt zijn de dingen na de omvormingen in tijd
en ruimte. Het zijn „verschijningen - en zij vormen de phaenomenale
wereld, welke kenbaar is.
De derde trap van 't kenvermogen words gevormd door de rede
(Vernunft). Ze is het vermogen om over de empirische wereld
heen, op te stijgen naar het bovenzinlijke. Van dat onervaarbare,
dat bovenzinlijke, is wel geen wetenschappelijke kennis te verkrijgen, maar onze kennisdrang vertoont een zucht, „eine Naturanlage - , om met Kant te spreken, naar het absolute, naar een allesomvattende eenheid. Daarom produceert de rede een ideeenwereld.
Kant ziet de menselijke rede als een zwakke naglans van de
absolute Vernunft, d.i. de vorm van 't Goddelijk kennen. De mens
brengt door zijn rede ideeen voort, d.w.z. gedachten van jets, dat
niet in de empirische wereld bestaat, maar dat tot werkelijkheid
kan worden of ook behoort te worden, bijv. een volkomen staat.
Bij God is evenwel denken en zijn een.
Drie van die ideeen, die de Vernunft heeft geproduceerd, n.l.
ziel, wereld en God, worden door Kant uitvoerig behandeld. Omdat
men die ideeen opgevat heeft als begrippen van werkelijke realiteiten, heeft men daarvan ook een wetenschap opgebouwd, n.l. de
metaphysica.
Kant ontkent dus niet, dat ziel, wereld en God bestaan. Hij wil
aantonen, dat we er geen wetenschappelijke kennis van kunnen
krijgen door middel van ons, op bovengenoemde wijze geconstrueerd, kenvermogen. Het felt, dat we over hun bestaan en wijze
van bestaan kennis hebben gekregen door middel van de Open121

baring, gaat hij stilzwijgend voorbij. Hij kon immers in zijn kenleer
het begrip, geloven op gezag niet opnemen. Wel heeft hij in de
„Kritik der praktischen Vemunft" trachten aan te tonen, dat
bovengenoemde ideeen meer zijn dan Mote ideeen. Maar daarover later.
Kant gaat nu over tot zijn kritische behandeling van de metaphysische, de „rationele" psychologie en toont aan, dat de onstoffelijkheid en onsterfelijkheid der ziel niet bewezen kan worden,
maar dat ook 't tegendeel niet te bewijzen is. Daarom kan de
rationele psychologie ook geen object van wetenschap zijn. Hij
wil, dat de psychologie zich bezig zal houden met de bewustzijnsverschijnselen, dat ze dus zal worden, wat wij noemen, empirische
psychologie.
Vervolgens behandelt hij „die Antinomie der reinen Vernunft",
waarin hij de „rationele kosmologie" bespreekt. Ook nu gaat zijn
betoog er op uit om aan te tonen, dat de metaphysische beschouwingen over 't universum geen wetenschap vormen, want op de
vragen, die zij stelt, kan men met even grote zekerheid precies
tegenovergestelde antwoorden geven. De rede komt dan met zich
zelf in tegenspraak.
De eerste antinomie bestaat hierin, dat men als these kan stellen:
de wereld heeft een begin in den tijd en grenzen in de ruimte. De
antithese bestrijdt dit en verklaart: de wereld is er altijd geweest
en is ruimtelijk oneindig.
In de tweede antinomie luidt de these: de dingen zijn opgebouwd uit absoluut enkelvoudige bestanddelen, maar de antithese
beweert, dat er niets, dat enkelvoudig en dus ondeelbaar is, bestaat
in de wereld.
De derde antinomie stelt enerzijds, dat er verschijningen zijn,
die niet volgens de wet der causaliteit verklaard kunnen worden,
dat er dus „causaliteit uit vrijheid" bestaat, maar anderzijds stelt
men daartegenover, dat er geen vrijheid bestaat en dat alles
geschiedt volgens de noodwendigheid der natuurwetten.
De vierde antinomie eindelijk, bevat de tegenspraak tussen de
these, dat er een eerste oorzaak van de wereld moet wezen, hetzij
die prima causa in of buiten de wereld wordt gevonden, terwijl
de antithese het bestaan van die eerste oorzaak niet noodzakelijk
oordeelt.
Wanneer we deze vier tegenstellingen bezien, blijkt ons, dat
we hier in de thesen en antithesen de twee grote denkrichtingen
ontmoeten, die in de geschiedenis van de filosofie steeds met
lkaar gestreden hebben, zonder ooit tot een vergelijk te kunnen komen.
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Aan den enen kant de rationalistisch-dogmatische, aan de
andere zijde de empirisch-scepticistische. Men kan ook zeggen, de
idealistische contra de materialistische. In de Griekse filosofie
staan ze al tegenover elkaar in de denkers Plato en Democritus.
In de nieuwere wijsbegeerte wordt dezelfde tegenstelling aangetrof fen. De theologische, kerkelijke filosofie wijst op de waarheden, die in de thesen worden uitgedrukt : de schepping, de
onsterfelijkheid der ziel, de wilsvrijheid en het bestaan van God.
Ook Leibniz hangt deze richting aan.
De, van de natuurwetenschappen uitgaande, empirisch-materialistische denkwijze echter vindt, dat al deze dingen, te weten, een
aanvang van de wereld in den tijd, onstoffelijkheid en onsterfelijkheid der ziel, oorzaakloze gebeurtenissen, het aannemen van een
wereldschepper en regeerder, beweringen zijn, waarvan de ervaring
niets weet en ze trekt daaruit de conclusie, dat we dus hierin geen
werkelijkheden doch slechts- hersenschimmen hebben te zien.
Leibniz staat hier tegenover Hume en het „Systeme de la
Nature".
Kant wil nu aantonen, dat deze kwesties buiten de bevoegdheid
van 't menselijk verstand vallen. Dat de rede towel tot de ene als
tot de andere conclusie kan komen, vindt zijn oorzaak in de redeneringsfouten, die gemaakt zijn. Immers, in de eerste twee antinomieen, zo zegt hij, zijn de thesen en de antithesen fout. Ze gaan
toch van de verkeerde veronderstelling uit, dat de wereld als
„Ding an sich" bestaat in de ruimte en in den tijd. Nu is reeds
vroeger bewezen, volgens Kant, dat ruimte en tijd als objectieve
realiteiten niet bestaan, zodat hieruit volgt, dat de probleemstelling
al niet deugt 1 ).
Met de laatste twee antinomieen is 't zo gesteld. Zowel de
thesen als de antithesen, kunnen juist zijn. Voor zover we spreken
over de ervaarbare dingen, moeten we de natuurcausaliteit aannemen. Ook treffen we in die ervaarbare wereld nooit een absoluut
noodzakelijk wezen aan, dat we den Schepper zouden kunnen
noemen. Maar in de sfeer van de „Dinge an sich" is zo'n absoluut
noodzakelijk wezen, evenals „causaliteit uit vrijheid" denkbaar,
hoewel op zuiver theoretische wijze, niet kenbaar.
In zijn kritiek op de „rationele theologie" behandelt Kant de iclee
God. Dat God bestaat ontkent hij niet: integendeel. Maar 't gaat
er hier om, of ons kenvermogen in staat is bewijzen te leveren voor
het Godsbestaan.
1)

Paulsen, Imam. Kant, S. 207.
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In de geschiedenis der filosofie zijn drie van die bewijzen
bekend geworden.
1 o. Het ontologisch bewijs van Anselmus van Canterbury en
van Descartes. Beiden leiden uit het begrip God, dat door ons
denken gevormd is, het van ons denken onafhankelijk bestaan
Gods af. Llit het begrip God vloeit echter het bestaan van God
evenmin voort, als uit het begrip van een driehoek volgt, dat ook
buiten het denken zo'n meetkundige figuur aanwezig is. Bovendien, zegt Kant, wordt hier de logische fout gemaakt, dat men het
bestaan als een eigenschap van een ding aanmerkt. „Een cycloop
in de verbeelding en in de werkelijkheid, hebben beide dezelfde
eigenschappen, voeren daarom denzelfden naam, maar de eerste
is er enkel als een hersenschim, terwijl de laatste voorwerp van
ervaring zou zijn - .
2o. Het kosmologisch bewijs redeneert als volgt. Zoals alles in
de wereld een oorzaak heeft, moet ook de wereld zelf een oorzaak
hebben en die oorzaak is God. Kant antwoordt o.a. hierop, dat de
causaliteit alleen geldt voor de ervaarbare wereld. Wanneer men
daarbuiten gaat, kan het causaliteitsbeginsel ons geen kennis meer
leveren.
3o. Het physisch-theologisch, ook wel het teleologisch bewijs
genoemd, besluit uit de doelmatigheid, waarmee de wereld is ingericht, tot het bestaan van een Schepper. „Dit bewijs - , zegt Kant,
„verdient steeds met achting genoemd te worden. Het is het
oudste, duidelijkste, en voor 't gewone mensenverstand 't meest
passende- . Maar toch kan 't ons niet dwingen om het bestaan van
God aan te nemen. Men denke maar eens aan het ondoelmatige
en onvolmaakte in deze wereld, men denke maar eens aan
kwaad en aan 't boze. Het bewijs zou ons hoogstens kunnen overtuigen van 't bestaan van een zeer wijzen en zeer machtigen
wereldbouwer, maar niet, dat deze almachtig en alwijs is en dus
absoluut volmaakte wezen, aan wien men de schepping toeschrij ft.
Met deze argumenten brengt Kant een geweldigen stoat toe aan
de „natuurlijke religie - , die immers haar bestaansrecht en inhoud
tracht te bewijzen door 't logisch denken. Kant toont aan, dat men
met haar bewijsvoering al bitter weinig bereikt. Het „openbaringsgeloof - ligt buiten 't bereik van Kants kritiek. Het erkent juist,
dat het geloof boven de rede uitgaat. „Die zogenaamde bewijzen
mogen meerdere klaarheid en helderheid aanbrengen, maar de
1 ) We zien hier de consequentie van K.'s foutieve opvatting in zake ruimte
en tijd.
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zekerheid aangaande het bestaan Gods wordt er niet in het minst
door versterkt. Deze wordt alleen bepaald door het geloof, di.
door de spontaneiteit, waarmede ons bewustzijn aan het bestaan
Gods, dat van alle zijden zich aan ons opdringt, getuigenis geeft.
De bewijzen zijn dan ook Been gronden maar veeleer producten
van het geloof" 1 ).
Ook zijn tegen de redenering van Kant heel wat bezwaren in te
brengen. Het zou ons te ver voeren, wanneer we ze hier gingen
opsommen 2 ). Wel willen we op enkele bezwaren tegen zijn kenleer wijzen.
Kant wil de apriorische, synthetische functievormen van 't verstand onderzoeken en wel op zo'n wijze, dat hij daarbij „onathankelijk is van alle ervaring" 3

.

Maar hoe kan hij dit doen? Hij laat deze vraag liggen. Alleen
zegt hij wel: „het zuivere denken, de Vernunft, vind ik in mij
zelf - 4 ). Als hij de constructie van 't kenvermogen beschrij ft, moet
hij dus steunen op zijn eigen ervaring, maar wat hij dan vindt,
heeft volgens zijn eigen opvatting, slechts empirische geldigheid.
We moeten daar juist boven uitkomen. „Het blijft denkbaar, dat
er mensen of op mensen gelijkende wezens, met afwijkende vormen
der intelligentie bestaan, het blijft denkbaar, dat de intelligentie
zelf zich vervormde, dat ons nageslacht, dat ik zelf, andere kenvormen verkreeg; ging ik bijv. tot een vierdimensionale ruimtebeschouwing over, dan zouden de axioma's uit de oude ruimteopvatting hun huidige geldigheid verliezen. Men mope dit voor
onwaarschijnlijk houden, het blijft denkbaar en daarmee is het
bewijs voor de zekere algemeenheid en noodzakelijkheid van Kants
opvatting verdwenen - 5
We moeten dus constateren, dat het uitgangspunt van Kants
redenering in de lucht hangt. Het is een geloofsartikel.
We wijzen op een tweede moeilijkheid.
Indien het waar is, wat Kant beweert, dat ruimte en tijd niets
anders zijn dan onze aanschouwingsvormen en indien de verstandskategorieen niets anders zijn dan het cader van ons denken,
hoe komt het dan, dat de mens het niet in zijn macht heeft de
grootte en den duur van dingen en gebeurtenissen, willekeurig te
.

1) Dr H. Bavinck, Geref. Dogm., II, blz. 60.
2) Btelangstellende lezers verwijzen we o.a. naar Bavincks Dogmatiek, II,
blz. 49 en v.v.
3) Voorrede van de Kritik der reinen Vernunft, S. 8. Uitg. van Raymond
Schmidt.
4) Idem S. 9.
5) Fr. Paulsen, Einleitung i. d. Philos., S. 431. Berlin 1923.
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vermeerderen of te verminderen, of op een bepaalde gebeurtenis
de wetten van zijn verstand naar willekeur toe te passen? Moet
men niet veeleer tot de opvatting komen, dat het verschijnende
ding, onafhankelijk van ooze aanschouwingsvormen en van ons
denken, een objectief bestaan heeft in de buitenwereld en wel een
bestaan met een bepaalde uitgebreidheid, met een eigen duur en
volgens bepaalde wetten, zodat we ook aan ruimte en tijd, aan
causaliteit en substantialiteit een objectief bestaan moeten toekennen ?
Hier plaatst Kant ons voor een onopgeloste vraag. De opvatting
van de Christelijke denkers is in dit opzicht aannemelijker. Zij
leren ons, dat God de oorsprong aller dingen is. „In zijn zelfbewustzijn liggen de ideeen aller dingen; alle dingen berusten op
gedachten en zijn geschapen door het woord. Maar het is zijn
welbehagen am van de oorspronkelijke kennis in zijn bewustzijn
een ectypische kennis over te brengen in den mens, die naar zijn
beeld is gemaakt. Maar dit doet Hij, niet door ons de ideeen alle
reeds bij de geboorte mede te geven (Plato, leer der aangeboren
ideeen), maar door ze in de werken zijner handen uit te spreiden
voor des mensen geest. De wereld is een belichaming van de
gedachten Gods; zij is een schoon boek, in hetwelk alle schepselen,
grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke
dingen Gods te aanschouwen geven; zij is geen schrijfboek, waarin
wij naar de voorstelling der idealisten de woorden zouden hebben
in te vullen, maar een leesboek, waaruit God ons kennen doet, wat
Hij er voor ons in neergeschreven heeft. Maar dit is niet genoeg.
Om te zien is een oog nodig. War' nicht das Auge sonnenhaft,
wie konnten wir das Licht erblicken? Er moet correspondentie,
verwantschap zijn tussen object en subject. Dezelfde Logos, die
schijnt in de wereld, moet zijn licht ook laten stralen in ons
bewustzijn. Dat is de intellectus, de ratio, die, zelf uit den Logos
afkomstig, den Logos in de dingen ontdekt en erkent. Zo is het
dan God alleen, die uit zijn goddelijk bewustzijn de kennis der
waarheid door de schepselen heen inbrengt in onzen geese' 1 ).
Er zijn nog veel meer bezwaren tegen Kants kenleer in te brengen, maar we laten het bij de beide bovengenoemde, omdat we
anders te uitvoerig zouden worden.
1 ) Dr H. Bavinck, Geref. Dogmatidk, I, blz. 170. In de wetenschappelijke
terminologie drukt Bavinck het zo uit : God is het principium essendi, de wereld
is het principium cognoscendi externum en de rede is het principium cognoscendi internum. Deze beginselen van de Christelijke kenleer vinden we o.a. nader
uitgewerkt in Dr A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, II,
blz. 1-38.
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3. Kritiek der praktische rede.
Kant had dus in zijn „Kritiek der zuivere rede" de vraag trachten te beantwoorden: wat is kennis en hoe is zij mogelijk. In zijn
tweede hoofdwerk, de „Kritiek der praktische rede" luiden de
vragen: wat is zedelijkheid en hoe is ze mogelijk?
Wat is zedelijkheid?
Bij 't beantwoorden van deze vraag wil Kant niet empirisch te
werk gaan. Hij wil dus niet de geschiedenis raadplegen om te
zien, wat men in den loop der tijden voor zedelijkheid heeft
gehouden. Ook wil - hij de zedewet niet zoeken bij de theologische
moraal, die zich beroept op de geboden Gods. Zoals hij in de
kenleer uitgegaan is van den mens, zo wil hij ook in de zedeleer
uitgaan van de praktische rede, dus van 't willen in den mens.
Zijn onderzoek heeft tot doel om aan te tonen, dat deze praktische
rede ons een absoluut gebod voorschrijft, dat onvoorwaardelijk
moet gehoorzaamd worden. De mens is autonoom, d.w.z. hij is
zijn eigen wetgever op zedelijk gebied.
Zedelijkheid, zo beweert hij, komt niet in de eerste . plaats uit in
ons handelen. We kunnen zeer goed daden verrichten, die op
zichzelf wel niet verkeerd zijn, maar toch het praedicaat zedelijk
niet verdienen. Wanneer een winkelier eerlijk is, omdat hij bang
is, dat hij anders zijn klanten zal verliezen, wanneer een onderwijzer zijn best doet, omdat hij vreest bij gebrek aan ijver ontslagen
te worden, dan mogen we nog niet van zedelijkheid spreken. Kant
zegt: zij handelen legaal, maar niet moreel. Moraliteit bedoelt den
innerlijken vrede in de ziel, legaliteit den uitwendigen vrede onder
de mensen te bewaren. Zelfs als we een armen stakkerd helpen uit
medelijden, of uit vriendschap iemand steunen, is dit nog geen
zedelijk handelen. Deze opvatting, het rigorisme van Kant, gaf
den dichter Schiller, die overigens een groot bewonderaar van
den Koningsberger filosoof was, aanleiding om het volgende ondeugende versje te schrijven :
Gaarne dien ik den vriend, doch ik doe het helaas nog met neiging,
En daarom kwelt 't mij vaak, dat ik de deugd niet bezit.
Daar is geen andere raad : probeer het, hem te verachten,
En verricht met afschuw dan, wat de plicht u gebiedt.
Kant had immers gezegd: „Niets kan in de wereld goed genoemd
worden dan de goede wil, de gezindheid en wel de gezindheid om
onzen plicht te doen."

Bestaat er nu zo'n plichtsgebod, dat apriori geldt?
Kant gaat zoeken en vindt, na zware redeneringen, zijn be127

roemde kategorische imperatief en hij formuleert ze aldus :
„Handele so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich
als Princip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten konne - 1 ).
Die zedewet moet gevolgd worden. Allereerst uit achting voor
die wet zelf. Het zou verachtelijk zijn een zedewet om uiterlijk
voordeel te willen opvolgen. Deze wet verheft zich boven alle
utilisme.
Maar ze moet ook gevolgd worden uit achting voor de waardigheid (Wiirde) van den mens zelf. Alleen de mens is in staat en
bestemd om zich naar die wet te richten. Daarom mag men zijn
medemens ook nooit gebruiken als een bloot middel om iets te
bereiken, maar men moet in hem steeds de waardigheid der persoonlijkheid eren. Men zou den kategorischen imperatief dan ook zo
kunnen lezen: „Handel zo, dat gij de mensheid 2 ), zowel in uw
eigen persoon als in den persoon van ieder ander immer als Joel,
nooit bloot als middel beschouwt".
Dat de mens deze zedewet in zijn geweten ontdekt, want Kant
meent, dat dit met ieder normaal mens 't geval is, is niet genoeg.
Hij moet er ook naar leven. Dan zal hij echter ondervinden, dat
hij vaak tegen zijn natuurlijke driften moet ingaan, 'Vaal( zijn eigen
belangen over 't hoofd moet zien. Daarom moet er een vergeldingna-den-dood zijn en er moet ook een vergelder bestaan. Zo komt
Kant nu tot de drie postulaten 3 ) van de praktische rede, n.l.
zedelijke vrijheid, onsterfelijkheid der ziel
en het bestaan van God.
Zedelijke vrijheid moet er zijn, anders zou het gebod geen zin
hebben. De overtuiging, dat er zedelijke vrijheid bestaat, vloeit
voort uit het bewustzijn: „du kannst, denn du sollst - . Even zeker
als ge de zedewet in u voelt, even zeker als ge gelooft aan de
mogelijkheid haar op te volgen, even zeker moet ge aan de autonomie en aan de vrijheid geloven. Die vrijheid is evenwel geen
object van weten, doch van geloven en wet van een geloven, dat
op het terrein van 't bovenzinlijke even algemeen en noodzakelijk
geldt, als de wetten des verstands bij de theoretische rede; het is
een apriorisch geloven. Kant bedoelt er dit mee. Het verstand is
zo geconstureerd, dat ge de dingen ziet, zoals uw verstand het
voorschrijft. Ge kunt niet anders. Welnu, zo schrij ft de praktische
1) Enigszins vrij vertaald : „Handel steeds zo, dat 't richtsnoer van uw
willen tot algemenen regel worde." Dus als ge iets doet, moet ge vragen:
wanneer alle mensen dat nu ook zo deden, zou het dan goed gaan in de wereld?
2) Mensheid betekent hier niet : 't menselijke geslacht, maar 't mens zijn.
3) Een postulaat is een eis, een vordering. Men duidt er een begrip of stelling
mee aan, die niet bewezen kan worden, maar als waar moet worden aanvaard
op praktische gronden.
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rede, het willen, u voor, dat ge geloven moet aan de zedelijke
vrijheid, of ge 't wilt of niet.
De vroegere filosofen hadden aan de verstandsfunctie steeds den
voorrang toegekend boven het willen. Kant komt nu tot de slotsom,
dat de praktische rede het primaat bezit en wel op de volgende
gronden. De zedelijke vrijheid is een realiteit, die tot het gebied
van de praktische Vernunft behoort, terwijl de theoretische rede
niets van haar afweet. En omdat handelen, doen, de bestemming
van den mens is en niet het weten, is ook het willen van hoger
waarde dan het kennen. Bovendien, de praktische rede leert ons,
dat de ideeen, God, ziel en wereld, waarnaar de theoretische rede
wel vraagt, maar wier bestaan ze niet aantonen kon, werkelijkheid
zijn, en daarom bevredigt de praktische rede de hoogste behoeften,
terwijl de theoretische 't niet verder kon brengen dan tot een
vraagstelling.
Z6 verschijnt hier dus bij Kant de Platonische leer van de twee
werelden, de zinnelijke en de bovenzinnelijke, 'veer in een nieuwen
vorm, n.l. van verschijning en „binge an sich". Weten voert naar
de ene, geloven naar de andere. De eerste is het rijk der noodwendigheid, der causaliteit, de tweede is het rijk der vrijheid. De
mens is echter burger van die twee werelden. Als lid van de
zinnelijke is hij een empirisch karakter, d.w.z. zijn blijvende eigenschappen en afzonderlijke wilsbeslissingen zijn een noodzakelijk
product van natuurlijke oorzaken: hij is gebonden.
Als lid der bovenzinnelijke wereld is hij een intelligible karakter,
d.w.z. een, door vrije zelfbepaling levend wezen. Het empirisch
karakter is slechts de, voor 't theoretisch bewustzijn aan den regel
der causaliteit gebonden, verschijning van 't intelligible karakter,
welks vrijheid alleen de verantwoordelijkheid, zoals die zich in het
geweten openbaart, verklaren kan.
Zoals we reeds gezien hebben is vrijheid niet het enige postulaat
van 't apriorisch geloven. Ook de onsterfelijkheid en het bestaan
Gods worden geeist door de zedewet. Kant beredeneert dit op de
volgende wijze :
Ons zinnelijk, ons natuurlijk willen is gericht op het verwerven
van gelukzaligheid. Het doel van ons zedelijk willen is deugd. Nu
zien we vaak, dat in dit leven een scherpe disharmonie optreedt
tussen deugd en geluk. De deugdzame is niet altijd gelukkig en
de gelukkige is niet altijd deugdzaam. Daarom moet er een hiernamaals bestaan, waarin deugd en geluk een rein accoord vormen.
Dat verlangt onze zedelijke natuur. Dan moet er ook een wezen
bestaan, dat alwijs, algoed en almachtig is en dat de disharmonie
9
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van dit leven herstelt door gerechtigheid. Kants „morele bewijzen"
voor het bestaan van vrijheid, onsterfelijkheid en
God, zijn dus

geen bewijzen van 't weten, maar van 't geloven. De realiteit van
deze drie zaken kan nooit of te nimmer worden aangetoond.
Twij fel kan alleen worden voorkomen, als men een scherpe scheiding maakt tussen weten en geloven, tussen de verklaarbare en
de beleefbare werkelijkheid, tussen de wereld van 't zijnde en de
wereld der waarden, tussen de phaenomenale en de noumenale
rijken.
De religie kwam dus bij Kant naast en buiten de wetenschap te
staan. Ze rustte op eigen grondslag en wel op die van 's mensen
zedelijke natuur. Ze is „moraal-theologie" en daarom jets geheel
anders dan de „natuurlijke religie" van de Aufklarung. Van deze
laatste heeft Kant de pijlers weggerukt.
In zijn „Religion innerhalb der Grenze der blossen Vernunft",
1 793 , heeft hij zijn gedachten over den godsdienst verder ontwikkeld. We willen er hier jets van zeggen, omdat ze zulk een groten
invloed hebben uitgeoefend op de theologie van 't begin van de
19de eeuw en dus op het religieus bewustzijn van 't Protestantse
West-Europa.
De religie berust op de voorstelling, dat de zedelijke wetten geboden van God zijn. Hij leidt dit weer of uit de dubbele natuur
van den mens. De mens toch bezit twee drift-systemen: het zinnelijke en het zedelijke. Nu behoorden de zinnelijke driften onder de
zedelijke te staan, maar 't is een feit, dat bij den mens van nature
de verhouding net anders om is. Daarom kan men zeggen, dat er
in den mens „ein natiirlicher Hang zum Bose" is 1 ). Dit „RadikalBose", zoals hij 't ook noemt, is niet iets, dat absoluut noodzakelijk
is, want dan kon men er niet verantwoordelijk voor zijn.
De taak van den mens berust nu in de „omkering der drijfveren". Wij zouden zeggen, de mens moet zich bekeren.
Kant gaat nu verder aantonen, dat de religie rust op de zedelijkheid. De majesteit van de zedewet wekt, in den onbekeerden
toestand, schrik en beving; zij werpt den mens ter neer en deze
verslagen mens heeft tot ondersteuning van zijn morele drijfveren
behoefte aan 't geloof, dat een goddelijke macht hem de zedewet
als een goddelijk gebod oplegt, maar hem tevens tot volbrenging
van die wet de verlossende lief de waarborgt.
Van dit standpunt uitgaande, komt hij er toe de feiten van 't
1 ) Kant zegt uitdrukkelijk, dat hij hiermee niet bedoelt, wat de kerkelijke
theologie erfzonde noemt.
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Christendom zo te interpreteren, dat zij passen bij zijn „morele
religie".
Zo ziet hij, om een voorbeeld te noemen, in Christus de iclee
van den Gode welgevalligen mens, die als zodanig ook zoon van.
God is. Zijn menswording is het ontstaan van het ware menselijke leven in den mens; zijn plaatsbekledend lijden is het lijden
der zinnelijke natuur, dat de zedelijke mens in ons onschuldig
meedraagt en ondergaan moet in den strijd tegen het boze. De
innerlijke toe-eigening van dit ideaal en de daaruit voortvloeiende
overwinning van den nieuwen mens, is Christus in ons, die door
lijden verheerlijkt wordt en zo de oorzaak onzer rechtvaardiging
voor God wordt.
Dit is genoeg om te doen zien, dat Kant de Schrift- en Kerkleer
van haar oorspronkelijken inhoud beroofde en ze gebruikte als
symbolen voor zijn zedelijke ideeen 1 ).
Reeds dadelijk werd de invloed van Kants filosofie op de theologie
merkbaar. Het supra-naturalisme meende, omdat Kant de onkenbaarheid van 't bovenzinnelijke had aangetoond, daaruit de noodzakelijkheid van een openbaring te mogen concluderen. Het rationalisme liep met pak en zak over naar de rationele moraal en de
„moraaltheologie" van den Koningsberger.
Schleiermacher nam de leer van de onkenbaarheid van 't bovennatuurlijke over, evenals de scheiding van pistis en gnosis, maar
hij zocht voor de religie een veilige schuilplaats in het gevoel.
Ook in ons land vonden Kants opvattingen aanhangers onder de
predikanten. Sommigen speelden het bedriegelijk spel om onder
den dekmantel der oude terminologie de nieuwe denkbeelden in
te voeren; anderen kwamen er openlijk voor uit, dat ze het oude
Christelijk geloof den rug hadden toegekeerd. Ze hebben geloof
en wetenschap zo scherp mogelijk van elkaar gescheiden en de
religie tot het gebied van 't zedelijke beperkt. Religie is toewijding aan het zedelijk ideaal, geloof aan de macht van
het goede, welke macht dan volgens de meesten nog wel
een objectief bestaan heeft, maar bij anderen niets is dan een
conceptie van den menselijken geest.
Waartoe deze „moraaltheologie" een gedeelte van ons yolk
geleid heeft, is geen vraag voor wie ook maar enigszins bekend is
1 ) De vroegere Kamper hoogleraar Dr T. Hoekstra heeft in zijn dissertatie:
„Immanente Kritik zur Kantischen Religions philosophie" — 1906 — aangetoond, dat K. in deze materie alles behaive logisch en consequent is te werk
gegaan.
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met de geschiedenis van 't godsdienstig leven van ons yolk: het
modernisme heeft in vele streken den weg gebaand voor socialisme
en atheisme.
4. „Kritik der Urteilskraft".
Kant is in zijn beschouwingen van de theoretische en van de
praktische rede tot het resultaat gekomen, dat er een scherpe
tegenstelling bestaat tussen beide; de eerste behoort tot het rijk
der natuur, waar noodwendigheid heerst, de tweede tot het rijk
der vrijheid, waar doelmatigheid de leiding heeft. In den wens
zou dit een ondraaglijke spanning geven, wanneer dit dualisme
niet werd verzoend.
In zijn derde hoofdwerk, „Kritik der Urteilskraft" tracht hij nu
de kloof te overbruggen, door het gevoel op zijn apriorische wetmatigheid te onderzoeken. Iedere gevoelsindruk draagt het karakter van lust of onlust. Dit komt hierdoor. Het voorwerp, dat de
gevoelens opwekt, kan al of niet in een behoefte voorzien, m.a.w.
dat voorwerp kan ons als doelmatig of als ondoelmatig voorkomen.
Op deze wijze wordt de doelmatigheid het thema van de derde
Kritiek.
Die doelmatigheid kan subjectief opgevat worden. Dit is het
geval, wanneer er een harmonische verhouding bestaat tussen den
vorm van het voorwerp enerzijds en mijn aanschouwingsvermogen
aan den anderen kant. Het begrip van zo'n voorwerp interesseert
me dan niet en dit heb ik ook niet nodig. Wanneer ik een bloem
schoon vind, behaagt me den vorm, maar wat zo'n ding nu, in
natuurwetenschappelijken zin is, kan me niets schelen. Kant spreekt
in dit geval, dus wanneer de vorm van iets het aanschouwingsvermogen streelt, van de aesthetische Urteilskraft.
Anders wordt het, wanneer de doelmatigheid objectief wordt
opgevat. Dan moet ik het begrip van 't voorwerp vastleggen en
zien of dit begrip nu correspondeert met den vorm. Wanneer ik
de bloem zie als orgaan voor de geslachtelijke vermenigvuldiging,
dan vraag ik of ze meeldraden en stampers bezit en of deze zo
gebouwd zijn, dat ze stuifmeel en zaadknoppen kunnen voortbrengen. Kant spreekt nu van de teleologische Urteilskraft.
De aesthetische Urteilskraft houdt zich dus bezig met het
schone en ook met het verhevene. Oak voor Kant had men de vraag
gesteld, wat men schoon moest noemen en wat niet. Men had op
twee manieren geprobeerd een antwoord te vinden. Empirisch,
door „rondvragen - wat de verschillende mensen mooi vonden, om
zodoende tot een soort grootsten gemenen deler te komen ; dogmatisch, door uit te gaan van een bepaalde definitie van „het schone".
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Kant wil geen van deze beide wegen bewandelen. Hij wil in den
mens de wetten van 't schone zoeken.
Hij gaat nu allereerst een scherpe onderscheiding maken tussen
goede, het aangename en het schone. Het goede is datgene, wat
overeenstemt met de zedewet. Het aangename is een individueel,
een toevallig welgevallen. Het is zó persoonlijk, dat „men er niet
over twisten kan. - Wanneer iemand in mijn kamer komt, waar 't
lekker warm is, d.w.z. waar ik de temperatuur aangenaam vind,
dan is 't mogelijk, dat hij beweert, „dat er om te stikken is",
d.w.z. dat hij de temperatuur onaangenaam vindt. Discussie is
uitgesloten.
Maar het schone evenwel is een object van algemeen en noodwendig welgevallen. Met lange redeneringen en fijne onderscheidingen tracht Kant dit te bewijzen. We volgen zijn zwaar betoog
niet. Wel wijzen we er op, dat hij constateert, dat het schone
behaagt, zonder dat we een begrip van het object maken en dat
daaruit volgt, dat nooit of te nimmer een materieel criterium aan
te geven is, volgens 't welk de schoonheid met logische zekerheid
kan beredeneerd en vastgesteld worden.
Ook is de schoonheid lets, dat een belangeloos welbehagen
opwekt. „Het schone behaagt, terwijl we zijn werkelijkheid buiten
rekening laten en er geen begeerte naar zijn bestaan en bezit in
ons oprijst", zegt hij. Hij bedoelde er dit mee. Wanneer ik een
schilderij werkelijk schoon vind, laat ons zeggen de „Staalmeesters- van Rembrandt, dan vraag ik niet of die mannen nog bestaan
of ooit bestaan hebben en zo lang ik werkelijk van de schoonheld van dit doek geniet, komt ook de begeerte om het te bezitten
niet bij mij op. Deze komt later misschien wel, waar op 't ogenblik,
dat ik de schoonheid beleef, doorvoel, onderga, zo lang denk ik
niet aan bezitten. 't Gaat er mee zoals met de sterren, waarvan
een van Kants volgelingen zong: „Die Sterne, die begehrt man
nicht, man freut sich ihrer Pracht".
Het schone geeft rust.
Het verhevene daarentegen verwekt een gevoel van onlust. Kant
onderscheidt het mathematisch verhevene, dat gekenmerkt wordt
door geweldige afmetingen, bijv. den oceaan en het dynamisch
verhevene, dat door zijn geweldige kracht, bijv. een aardbeving,
den mens treft en schokt.
Want en de onmetelijke grootte en de overweldigende kracht,
doet ons de onmogelijkheid gevoelen ze meester te worden.
Toch staan we er niet als verslagen bij.
Tegenover het mathematisch verhevene stelt K. de „festgestaltende Tatigkeit - van de theoretische rede en tegenover het dyna133

misch verhevene komt de overmacht van onze „morele waarde'' tot
bewustzijn. In beide gevallen wordt 't onlustgevoel overwonnen
door de triomferende bewustheid van onze hogere bestemming.
„Het verhevene roept in den kleinen wens het besef van grootheid wakker." Daarom werkt 't verhevene verheffend.
Niet alleen over de schoonheid, maar ook over het scheppenvan-schoonheid, over de kunst, heeft Kant in zijn derde Kritiek gesproken.
Hij onderscheidt, „refine Schonheit" en „anhangende Schtinheit".
De eerste vindt men daar, waar alleen op de zuivere vormen wordt
gelet, zonder zich over het doel van 't object te bekommeren.
Zo behoren bloemen tot de „zuivere schoonheden" van de
natuur. Want van het begrip en daarmee van de bestemming der
bloemen als bevruchtingsorganen „weet buiten den botanicus
nauwelijks iemand"; in elk geval, men let er niet op als men de
bloemen aesthetisch beschouwt.
Wanneer men evenwel ook de betekenis der vormen in verband
met een of ander doel, in de welgevallige beschouwing betrekt,
heeft men te doen met „anhangende" schoonheid. Wanneer men
bijv. de „stroomlijnen" van een auto verbindt met de overweging,
dat daardoor ook de weerstand van de lucht wordt verminderd,
heeft men niet meer zuivere schoonheidsvormen, maar zijn ze
secundair geworden. Men gaat in dit geval normen opstellen. Voor
landschappen, arabesken, bloemen enz. bestaan geen schoonheidsnormen. Wel voor de „hogere typen der organische
wereld".
Zulke normen zijn aesthetische idealen. De realisering van dit
ideaal is kunst. Ook deze moet zonder doel, zonder belang, zonder
begrippen werken. De technische kunst brengt producten voort,
die aan een bepaald doel beantwoorden, maar de schone kunst
„moet op het gevoel werken, zoals een doel-loos getuigenis
van de natuur dit doet; zij moet als natuur gezien kunnen
worden."
Dit is dus het geheim en 't karakteristieke van kunst-scheppen,
dat de doelmatig vormende geest op dezelfde wijze werkt als de
doel-lone, belangenloze vormende natuur. De grote kunstenaars
volgen bij hun scheppingen dan ook geen algemene regels; zij
maken die zelf onwillekeurig in hun werken; hun arbeid is origineel
en „exemplarisch". Het genie en daarmee bedoelt Kant het genie op
het terrein der kunst, is een intellect, dat werkt op dezelfde wijze
als de natuur. De synthese tussen natuur en vrijheid, tussen noodwendigheid en doelmatigheid, tussen theoretische en praktische
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rede wordt gerepresenteerd in het genie, dat in doel-loze doelmatigheid het werk der schone kunsten volvoert.
Zoals we reeds gezegd hebben onderscheidt Kant naast de
aesthetische „Urteilskraft - ook nog een teleologische. Bij deze
laatste luidt de vraag, hoe we de verhouding zien tussen de wetenschappelijke natuurverklaring, welke alleen op het causaliteitsbeginsel steunt en de opvatting, dat we in de natuur een innerlijke
doelmatigheid aantref fen. Hij meent dat de natuurwetenschap
alleen maar mechanisch te werk kan gaan: alle verklaringen van
't natuurgebeuren bestaan in het aanwijzen van de causale noodwendigheid, waarmee de ene verschijning de andere voortbrengt.
Men mag evenwel slechts dan de teleologische verklaring afwijzen,
wanneer de mechanische alles restloos kan verklaren. Nu zijn er
gebieden, waar de mechanische verklaring verlegen staat, zoals in
rijk der organische natuur. Hier vinden we een eigenaardige
organisatie: de delen zijn zo gevormd en functioneren op een wijze,
dat alles in dienst staat van 't leven van 't gehele organisme en
omgekeerd geeft het geheel aan vormen en functie der delen, zin
en betekenis. Maar juist deze eigenaardige wisselwerking tussen
het geheel en de delen is voor onze theoretische rede, voor de
mechanische verklaring, een ondoordringbaar raadsel. Immers de
mechanische verklaring kan niet anders te werk gaan, dan uit de
delen, de elementen, het geheel te verklaren 1 ).
Daarom kan de mechanische verklaring nooit het probleem wat
leven is en hoe het functioneert oplossen. Alle leven berust op
leven, dat er aan vooraf ging en al zou men, al maar teruggaande,
misschien kunnen verklaren, dat hogere soorten uit lagere zijn
ontstaan, men zou eindelijk toch terecht moeten komen bij een
oorspronkelijk organisme, dat niet of te leiden is uit een mechanisme der anorganische stof. Als dat wel zou kunnen, zegt Kant,
dan konden wij een organisme, een levend iets, maken uit de
dode materie.
Het organisme is het wonder der ervaringswereld.
We zijn dus
wel gedwongen om de natuur voor een doelmatig iets te houden
en dus als de realisering van een hoogste, redelijke doelstelling te
1 ) Wanneer ik een mechanisme bestudeer, bijv. een fiets, dan moet ik zo te
werk gaan : hier heb ik de trappers, die brengen een kamrad in beweging, dat
door een ketting weer 't achterwiel in beweging brengt enz. Op die manier
kan ik een fiets begrijpen. Maar als we op deze wijze een dier willen begrijpen,
komen we net klaar. Zeg, dat 't hart de motor is, maar dat hart wordt
bestuurd door zenuwen, die echter weer van den bloedsomloop, dus van 't hart
afhankelijk zijn. Alles grijpt in elkaar. Nergens is een „begin".
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beschouwen. Dat doel kan, volgens het primaat van de praktische
rede, Been ander zijn, dan de zedewet en haar verwerkelijking in
de historische ontwikkeling van 't menselijk geslacht. Zo vloeit de
teleologische beschouwing samen met het morele geloof aan een
goddelijke wereldorde. Zo moet men de zinnelijke wereld in haar
ruimtelijke uitgebreidheid en in haar tijdelijke ontwikkeling, ten
slotte beschouwen als de verwerkelijking van het doel, dat door
de intelligible wereld wordt bepaald. Het dualisme van theoretische
en praktische rede is hier door de aesthetische rede overwonnen.
De waardering, die de drie „Kritieken - in de wetenschappelijke
wereld en ook daarbuiten ondervonden, was zeer verschillend.
Over 't algemeen werd Kants filosofie gunstig ontvangen, zodat ze
reeds op 't einde van de 18de eeuw op de meeste Duitse universiteiten werd onderwezen. Het eerste hoofdwerk had, door zijn
scherpe ontkenning van de metaphysica, eerst grote verbazing
gewekt. Mendelssohn, die evenals de andere „popularphilosophen - ,
in de bewijzen voor 't bestaan van God en de onsterfelijkheid de
belangrijkste prestaties van de filosofie zagen, had Kant den „Alles
Zermalmenden - genoemd. Anderen beschouwden Kant als een
scepticist. Later werd de positieve zijde van dit werk meer erkend
en vond 't instemming.
Het tweede hoofdwerk werd over 't algemeen met geestdrift
ontvangen. De bekende Jean Paul bracht deze sympathie onder
woorden door deze opgeschroefde lofspraak: „Kant is niet een
licht der wereld, maar een geheel, stralend zonnestelsel - .
We hebben reeds eerder gezegd, hoe welkom de „Kritik der
praktischen Vernunft - aan vele theologen was. Het derde hoofdwerk won door zijn onderwerp en door zijn verzoening van voorheen gescheiden gebieden, de sympathie van de Duitse dichters
Schiller en Goethe, terwijl het in Schelling den geest wakker riep,
om voor to gaan op het gebied der natuurfilosofie.
Kant is ontegenzeggelijk een van de grootste denkers geweest,
die de mensheid heeft voortgebracht en er ligt enige waarheid in
als Windelband beweert, dat afgezien van bijkomstigheden, men
beweren kan, „dat er tot nog toe feitelijk maar twee filosofische
systemen zijn geweest: het Griekse en het Duitse — Socrates en
Kant 1 ).
Maar toch, welk een scherpzinnigheid de wijsgeer van Koningsbergen ook aan den dag heeft gelegd, hoe edel zijn bedoelingen
ook mogen zijn geweest, hij heeft de ware wijsheid niet gevonden,
1)
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noch ons den weg gewezen naar dit begeerlijk goed. De taak, die
Kant zich gesteld had, n.l. om alles uit het subject, den mens, of
te leiden, moest uitlopen op een eenzijdige beschouwing van de
werkelijkheid. Immers de mens is, naar 't woord van Pascal, „een
wezen, geboren in een cachot'', dat geen kennnis bezit van de
wij de wereld en ook niet bezitten kan, tenzij het hem verteld,
geopenbaard wordt. „La derniere demarche de la raison'', zegt
deze Franse wijsgeer, „c'est de connaitre y a une infinite de
choses qui la surpassent. Elle est Bien faible si elle ne va
jusque-la - 1 ). Dit geldt ook voor de rede van een genie als Kant.
Ook voor haar is het woord geschreven: „In Uw licht zien wij
het licht."
5. Kant en de Paedagogiek.
Filosofie en paedagogiek zijn vakken, waartussen steeds een
innige relatie heeft bestaan. In vroeger tijden werd paedagogiek
zelfs als een onderdeel van de wijsbegeerte beschouwd en in
Duitsland was aan den hoogleraar in de filosofie dan ook opgedragen om paedagogiek te doceren. Kant heeft dus ook college
gegeven in de opvoedingsleer. Later zijn zijn academische voordrachten, die daarop betrekking hebben, uitgegeven. Bovendien
bracht zijn moraalfilosofie hem in aanraking met opvoedkundige
kwesties, zodat we in zijn werken verschillende opmerkingen yinden, die betrekking op deze materie hebben. 't Meest echter heeft
hij invloed op de paedagogiek uitgeoefend, doordat verschillende
van zijn volgelingen geInspireerd werden om een opvoedingssysteem te ontwerpen, dat doordrongen was van den Kantiaansen
geest.
Kant behandelt in zijn opvoedingsleer allereerst de „physieke"
opvoeding. Nieuwe gezichtspunten geeft hij niet. Wel blijkt het,
dat hij geheel en al onder den invloed van Rousseau staat. De
vermaning aan de moeders om hun kinderen zelf te zogen, de
zuigelingen niet in benauwende pakken te steken, later geen loopwagens en leibanden te gebruiken, vinden we dan ook bij hem
terug. Natuurlijk krijgen we den traditionelen raad om het kind
niet te verwekelijken, maar 't op gepaste wijze te harden.
Dan krijgen we 't over de „discipline - , waarmee hij de maatregelen bedoelt, die genomen moeten worden om de natuurlijke
wildheid van 't kind te bedwingen. Herbart heeft later voor dit
1 ) Pascal, Soumission et usage de la raison.
Vertaling : De laatste stap, die de rede moet doen is, te erkennen, dat er een
)n,eindig aantal zaken zijn waar zij niet bij kan ze is wel zeer zwak, indien
ze niet zover komt.
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onderdeel den naam „regering" ingevoerd. Van opvoeden is in
zoverre sprake, dat de opvoedeling zich door deze uitwendige middelen behoorlijk leert gedragen.
In het derde deel behandelt hij de „Kultur" en bij dit hoofdstuk
komt het onderwijs ter sprake. In het systeem van Kant spreekt 't
vanzelf, dat bij hem de formele vorming op den voorgrond staat.
Allereerst moet op school „de neiging tot arbeid gecultiveerd worded', want 't is van 't hoogste gewicht, dat de kinderen leren
werken. Daarbij moeten de psychische functies worden geoefend.
Het geheugen mag niet verwaarloosd worden, want door de geheugenoefeningen komt 't kind in 't bezit van vele wetenswaardigheden, die in 't latere leven te pas komen. Hoofdzaak blijft echter
de formele vorming van 't verstand. De Socratische leerwijze vindt
hij voor dit doel het meest geschikt.
Over de „civilisatie'', die beoogt 't kind goede manieren aan te
leren, spreekt hij niet verder, maar de „moralisatie - wordt uitvoerig
behandeld. Het hoogste doel van de opvoedi- j is dan ook het
vormen van een zedelijk karakter. Dit is ool' .te moeilijkste taak.
Kant is echter optimistisch gestemd. Bekend .,fi, in dit verband, zijn
woorden: „Het is ontroerend als men be..ienkt, dat de menselijke
natuur door middel van de opvoeding steeds maar verbeterd kan
worden. Dit opent ons 't vooruitzicht op een gelukkiger mensengeslacht in de toekomst."
Toch is hij over de toenmalige opvoeding niet tevreden. Men
zorgt wel, zo zegt hij, voor discipline, cultuur en civilisatie, maar
de moralisatie laat men aan den predikant over. Overal vindt men
het streven naar gelukzaligheid, maar hoe kan men een wens gelukkig maken, als men hem niet brengt tot zedelijkheid en wijsheid !
Hoe moet die zedelijke opvoeding worden ingericht? Met zijn
opvatting van vrijheid en autonomie der „Vernunft", hangt zijn
geloof aan de kracht van moraalonderwijs samen 1 ). Men moet
daarbij de kinderen er toe brengen, om concrete gevallen te toetsen
aan de zedewet. Daardoor zullen ze die wet in zich opnemen, ze
innerlijk als juist erkennen en zodoende in hun wilsleven inlijven.
Hij is er sterk op tegen om de zedelijke maximen aannemelijk te
maken door beloningen, of andere voordelen in 't vooruitzicht te
stellen als gevolg van 't naleven van de zedewet.
Geen aardse, maar evenmin hemelse beloningen, mogen ooit de
drijfveren voor zedelijk handelen worden. Evenzo moet het kwade
niet als schadelijk, maar als schandelijk worden gezien.
1 ) K. is begonnen voor dit onderwijs een „moralischen Katechismus" samen
te stellen. Dagelijks moesten de leerlingen een uur aan dit moraal-onderwijs
besteden.
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Niet minder is hij er op tegen, dat sentimentele gevoelens
worden opgewekt door 't opvoeren van romanhelden, die uitblin.ken door edele karakters en nobele handelingen. 't Karakter moet
opgebouwd worden op grondstellingen, zo zegt hij.
Zoals, met 't oog op zijn plichtsfilosofie te verwachten is, wil
hij dus geen sanctie van de zedelijke wet, door haar te beschouwen
als Gods gebod.
Wel wil hij godsdienstonderwijs geven aan de jeugd. Wanneer
114 de vraag stelt, of 't mogelijk is de kinderen religieuze begrippen
bij te brengen, beantwoordt hij die eerst ontkennend. Want religieuze begrippen veronderstellen alle een zekere theologische kennis, die men de jeugd niet kan bijbrengen. Eerst wanneer 't kind
inzicht heeft gekregen in de orde en de schoonheid der natuur,
dan pas kan gesproken worden over een hoogste wezen. Maar
indien men dezen weg volgde, dan zouden de kinderen, omdat zij
in dien tijd van God horen spreken en getuigen zijn van godsdienstige handelingen, zich wellicht verkeerde begrippen van God
vormen. Daarom is het toch maar beter, hen zo goed en zo kwaad
't gaat, vroeg met enkele begrippen uit de religie bekend te maken.
Het begrip God kan in analogie met 't begrip vader, ontwikkeld
worden. Later moet de religie „als das Gesetz in uns, insofern es
durch einen Gesetzgeber und Richter fiber uns Nachdruck erhalt - ,
begrijpelijk gemaakt worden. „Das Gesetz in uns ist das Gewissen,
dessen Vorwiirfe wirkinglos bleiben wfirde, wenn man es nich
als den Reprasentanten Gottes denkt, der seinen erhabenen Stuhl
fiber uns, aber auch in uns einen Richterstuhl aufgeslagen hat".
Een ander punt van betekenis in Kants opvoedingsleer is zijn
absolute afkeer van staatsopvoeding. Een merkwaardig verschijnsel
in dien tijd. Ook in dit opzicht is hij, zoals we later zullen zien,
de antipode van Hegel.
Kant is dus een tegenstander van staatsopvoeding. Maar op
welke gronden ? Bij hem vloeit ze voort uit zijn kosmopolitischhumanistische denkwijze. De taak van de opvoeding is niet burgers
te vormen, maar mensen. Haar object is de mensheid; de menselijke natuur moet veredeld warden. Zij kan daarom niet van den
staat of van vorsten uitgaan, want deze beogen de belangen van
hun organisatie of van hun dynastie. Beide zullen de opvoeding zo
willen inrichten, „dat zij hun onderdanen des te beter aan hun
belangen dienstbaar kunnen maken - . Geen staatsscholen dus, maar
scholen, gesticht door „verlichte - mannen, die van opvoeding en
onderwijs verstand hebben.
„Alle Kultur fangt vom Privatmann an und breitet von daher
sich aus." Zo is het te begrijpen, dat K. levendig belang stelde in
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het werk van de Philantropijnen te Dessau. Hij beschouwde hun
inrichting als een „proefschoor, waarnaar de overige scholen konden en moesten worden ingericht 1 ). Nog groter zou zijn belangstelling geweest zijn voor den arbeid van Pestalozzi, had hij van
diens streven kennis kunnen nemen. De Zwitserse paedagoog toch
richtte zijn paedagogische werkzaamheid op 't aankweken van
vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en 't waren juist
deze eigenschappen, die Kant als voorwaarden „der menschlichen
Warde - beschouwde. Men heeft wel eens de gedachte uitgesproken, dat Pestalozzi welbewust van de Kantse filosofie was uitgegaan. Ten onrechte. Pestalozzi heeft Kants geschriften nooit
gelezen 2
Aan het begin van deze beschouwing werd gezegd, dat Kants
invloed op de paedagogiek meer indirect is geweest, door de
belangrijke paedagogische werken van zijn leerlingen. We noemen
er hier slechts twee, n.l. Schuderoff, die in 1792 zijn „Briefe aber
moralische Erziehung in Hinsicht auf die neueste Philosophie uitgaf en August Hermann Niemeyer, den kleinzoon van den
beroemden Francke, die met zijn „Grundsatze der Erziehung and
des Unterrichts" een belangrijk werk uitgaf, dat bij de kritische
filosofie aansloot. Niemeyer stelt niet alleen, evenals Kant, als
hoogste doel van de opvoeding de moraliteit, maar hij heeft vooral
't begrip der „formele worming" uitgewerkt. Haar wezen bestond
volgens hem hierin, „dat de ideeenvoorraad zodanig vermeerderd
wordt, dat duidelijk en ordelijk denken in die mate toeneemt, dat
de natuurlijke logica vroeger in toepassing kan worden gebracht."
„Niemeyer heeft de leer van Pestalozzi en de filosofie van Kant
verenigd. Hij is de onmiddellijke voorloper van Herbart" 3 ) .
) .

Terugblik.
De filosofie van den Nieuwen Tijd wil de wijsbegeerte bevrijden
een streven dat reeds met Duns
Scotus begonnen was. De Aufklarung ziet deze pogingen bekroond. „Aufklarung ist der Ausgang des Menschen aus seiner
uit de omklemming der Theologie,

1) Zijn grote belangstelling en sympathie iblijkt o.a. hieruit, dat hij in 1777
in de Koningsberger krant een artikel plaatste, dat de bedoeling had om de
lezers op te wekken een abonnement te nemen op het Maandschrift, dat in
Dessau werd uitgegeven. Bovendien spoorde hij hen aan een extra bijdrage te
zenden „zur unterstiitzung des seiner Volkommenheit nahen, aber durch den
erwarteten Beistand nicht beizeiten fortgeholfenen Instituts". Het artikel is in
extenso opgenomen in Von Raumers Gesch. der Padagogik, IV, S. 30.
2) Paul Natorp, Johann Heinrich Pestalozzi, I, S. 199, Langensalza 1910.
3) Julius Wagner, Einfiihrung i, d. Pad. als Wissenschaft, I, S. 228 u. 230.
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selbst verschuldeten Unmandigkeir, beweerde Kant 1 ). De mens
is nu autonoom.
1. In de Humanistische periode wordt dit streven bevorderd
zoeken naar een
door: 't herleven van de antieke systemen,
nieuwe natuurfilosofie, de opkomst van de moderne natuurwetenschap.
2. Omstreeks 1600 gaan de wegen der zoekers naar wijsheid
uiteen. Bacon stelt 't program op voor de ervaringsfilosofie, dat
uitgewerkt wordt door Locke, met wien feitelijk de Engelse Aufklarung begint. Berkeley doet een poging om boven de mechanische
wereldbeschouwing uit te komen. Bij Hume verloopt de Engelse
filosofie in scepticisme en positivisme.
3. De andere lijn wordt gevolgd door Descartes, die 't Rationalisme herleven doet, doordat hij het Scholastieke begrippensysteem met den rijken inhoud van de natuurwetenschappelijke
onderzoekingen van Galilei versmelt. Deze ontwikkeling bereikt
haar hoogtepunt in de systemen van Spinoza en Leibniz.
4. De Aufklarung breekt geheel met het Openbaringsgeloof en
zelfs met alle Idealistische systemen.
De Fransche Aufklarung, ingeluid door den twijfel kwekenden
Bayle, met groot talent gepropageerd door den cynischen Voltaire,
bereikt haar hoogtepunt in den arbeid van de Encyclopaedisten,
waardoor „van stap tot stap de ontwikkeling van empirisme tot
sensualisme, van naturalisme tot materialisme, van Deisme tot
Atheisme, van altruistische tot egoistische moraal voltrokken
werd" 2
De Engelse Aufklarung houdt, evenals de Duitse, vast aan de
natuurlijke religie.
5. Kant heeft „de verschillende denkmotieven van de Aufklarungsliteratuur in zich opgenomen en door ze wederkerig aan
te vullen, aan de filosofie een nieuwe taak gestele 3
Daar hij uitgaat van een volledige scheiding tussen pistis en
gnosis, negeert hij de eerste en richt zijn onderzoek uitsluitend
op de functies van de „Vernunfr. „Hoe ver reikt haar macht?" is
de grote vraag van de „Kritische Philosophie". De „Kritik der
Vernunft" houdt zich bezig met de principien van het kennen, van
de zedelijkheid en de, van beide onafhankelijke, gevoelswerking der
dingen op de Rede.
)

.

1) Was ist Aufklarung ? 1784. Imm. Kants Kleinere Schrif ten zur Logik and
Metaphysik, herausgegeben von Karl Vorlander, Leipzig, S. 135.
2) Windelband, Gesch. d. Philos., S. 369.
3) Windelband, t. a. p., S. 446.
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AFDELING IV.
DE FILOSOFIE VAN DE 19e EN 20e EEUW.
A. De filosofie van 't Duitse Idealisme.

1. Fichte.
Kant had geen afgesloten systeem gegeven. Zijn voornaamste
prestaties lagen op 't gebied der kenleer, terwijl hij de negatieve
resultaten, op dit gebied verworven, trachtte te compenseren door
zijn beschouwingen over de praktische rede. Het grote struikelblok
in de Kantiaanse filosofie was en bleef het „Ding an sich - . Zonder
deze „Dinge an sich" kan men niet in het stelsel van Kant komen,
met die „Dinge an sich'' kan men er niet in blijven.
Zo begreep Johann Gottlieb Fichte het ook.
Kant had het objectief bestaan van de buitenwereld, zij het dan
ook als een onkenbare realiteit, erkend. Fichte meende in den geest
van 't Kantiaanse Kriticisme verder te gaan, door ook het objectief
bestaan van wat Kant „das Ding an sich" genoemd had, op te
Neff en. Bovendien wil hij tot een afgesloten systeem komen. Zo
wordt de subjectiviteitsleer van Kant door Fichte vollediger ontwikkeld en het 1k, of het subject, verheven tot de enige bron van
menselijke kennis 1 ).
1 ) We geven hier even den volgenden gedachtengang aan. Kant erkent, dat er
„Dinge an sich" bestaan. Hoe weet hij, dat die er zijn? „Wel", zegt K., „zij
werken op ons in". Dus uit de ervaringen, die wij opdoen, moeten we, volgens
de wet der causaliteit besluiten, dat die „Dinge an sich" bestaan en wel als
oorzaken van die ervaringen. Maar K. heeft al bij voorbaat deze redenering
kradhteloos gemaakt, door de wet van de causaliteit te beschouwen als product
van ons eigen psyohisch Leven en te verklaren, dat we niet weten of ze wel
objectieve geldigheid bezit. Hoe kunnen we dus ooit weten of onze ervaringen
hun oorzaak vinden in die geheimzinnige „Dinge an sich". De uiterste grens
van ons kennen is dus : mijn voorstellingswereld is de werkelijkheid zelf.
her
is 't, dat Fichte optreedt. „Zeker, dat is de consequentie" zegt hij. Maar wat
is die werkelijkheid? Leven, handelen, niet een dood zijn. Een ziele-atoom
achter 't zieleleven bestaat niet. Blote substantie is noch in de stof felijke, noeh
in de geestelijke wereld te vinden. Wat men substantie noemt, is niet iets dat
bestaat, maar het is een spiegeling van het handelend subject. Deze gedachte
in de grondslag van de speculatieve (bespiegelende) filosofie. Er is geen star
en onveranderlijk zijn, er is slechts worden.
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Boven de levensgeschiedenis van Fichte zou men den ietwat
romantischen titel: van geitenhoeder tot professor, kunnen schrijven.
Zijn vader was een arme wever, die ook wat land gebruikte,
waarop Johann de geiten moest hoeden. Hij trok de opmerkzaamheid van den kleinen kring waarin hij leefde, door zijn verbazend
geheugen. De preek, die hij 's Zondags gehoord had, vertelde hij
bijna woordelijk over aan hen, die niet naar de kerk waren geweest.
Fichte was 10 jaar oud toen volgende gebeurde. Een edelman
uit de buurt was op een Zondag zo laat aan de kerk gekomen,
dat de dienst al afgelopen was. Men zei hem, dat 't niet erg was:
Johann Gottlieb kon hem de preek wel vertellen. Dit gebeurde.
Bedoelde edelman stuurde Fichte toen eerst naar de stadsschockl
te Meissen en later naar de vorstenschool te Pforta, waar hij zijn
gymnasiale opleiding ontving. Op 18-jarigen leeftijd werd Fichte
als student in de theologie te Jena ingeschreven. Hier had hij een
harden tijd, want 't schijnt dat hij nu voor zichzelf moest zorgen.
Toen hij klaar was, wilde hij geen predikant worden. Zijn geloofsovertuiging was zodanig gewijzigd, dat hij kerkelijke conflicten
had te vrezen. Hij werd nu gouverneur, maar hield 't nergens lang
uit, omdat hij 't nodig vond de ouders elke week de door hen
begane opvoedkundige fouten onder 't oog te brengen. Fichte
vergat blijkbaar, dat hij gehuurd was om de kinderen, niet om de
ouders op te voeden. Wat verbeeldde zo'n loontrekkende dienaar
zich al niet 1
Tijdens zijn paedagogische werkzaamheden in Zurich maakte
hij kennis met Pestalozzi, wien hij vereerde en bewonderde.
In 1790 vinden we hem weer in Leipzig. Hij geeft privaatlessen
en moet daarvan bestaan. Een student vraagt hem om onderricht
in de filosofie van Kant. Fichte kent ze alleen maar van horen
zeggen. Nu, door den nood gedrongen, gaat hij zich er in verdiepen
en wordt er door gegrepen. Intussen heeft hij gesolliciteerd naar
een gouverneursbaantje in Warschau. Hij moet overkomen om
kennis te maken en reist te voet van Leipzig naar de hoof dstad
van Polen. Men kan 't niet eens worden en met een schadeloosstelling vertrekt Fichte weer. Nu hij toch „in de buurt is" en geld
op zak heeft, kan hij Kant wel eens opzoeken in Koningsbergen.
Inplaats van aanbevelingsbrieven overhandigt hij den grijzen
wijsgeer een, in enkele weken vervaardigde verhandeling, die tot
titel heeft: „Kritik aller Of fenbarune. Geschrift en schrijver bevallen Kant. Deze zorgde voor de uitgave van 't geschrift, dat,
opzettelijk of bij vergissing, anoniein verscheen. Het publiek, dat
in dien tijd een werk van Kant over godsdienst-filosofie verwachtte, zag het boek voor 't werk van Kant aan. En zo deelde
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der kinderen opbrengt. We hebben dus hier de idee, die Pestalozzi
bezielde bij zijn opvoedingspogingen op den Neuhoff, maar ook het
ontwerp van de tegenwoordige „Produktionsschule". Alle kinderen moeten naar zo'n staatsinrichting. De rechtsgrond voor dezen
eis vindt Fichte hierin, dat de staat, „als voogd der onmondigen,
het recht heeft deze laatsten te dwingen tot hun eigen heir,
evenals de staat hen later ook, en met recht, kan noodzaken om
als militair te dienen. Jongens en meisjes moeten wel hetzelfde
onderwijs genieten, maar verschillende handwerken leren. De
eerste klas der „National Schule", die aanschouwelijk onderwijs
geeft, benevens onderricht in akkerbouw en „mechanische kunsten
en handgrepen" moet elk doorlopen. Daarna komt een selectie. De
begaafden krijgen een wetenschappelijke opleiding, de minder
begaafden leren een handwerk. Indien de staat niet ingrijpt,
behoren „wohl gesinnte Privatpersonen" zo'n nationale school op
te richten.
Evenals Plato's Staat, is Fichte's project niet in praktijk
gebracht.
Na 1810 schijnt Fichte's leven zich weer in de opgaande lijn
te bewegen. Aan de pas opgerichte universiteit te Berlijn wordt
hij al spoedig als rector aangesteld.
Weer breekt de oorlog uit. Men raadt hem, omdat de Fransen
naar Berlijn oprukken, om te vluchten. Fichte spreekt dit fiere
woord, dat zijn leven aan de wetenschap en aan het vaderland
toebehoort en dat niet zijn vlucht, maar een rustig blijven, beide
't meest van nut kon zijn. In 't begin van 1813 vraagt hij aan de
regering om als veldprediker den veldtocht tegen Napoleon mee
te mogen maken. Zijn verzoek wordt geweigerd. Op zijn aandringen gaat z'n vrouw naar de hospitalen, om de gewonde soldaten te verplegen. Na vijf maanden wordt ze besmet met wondkoorts, wordt dodelijk ziek, maar herstelt. Fichte wordt door zijn
vrouw geinfecteerd: den 27sten Januari 1814 blaast hij den laatsten
adem uit.
Over Fichte's filosofie kunnen we hier verder zwijgen. Ze kan
de onze niet zijn, omdat ze onchristelijk is. Toen we over den
atheisme-strijd spraken, zagen we reeds, dat hij in de voorstelling
van God als persoon, een ongeoorloofd anthropomorfisme zag. Ook
de historische Christus, als individuele persoonlijkheid beschouwd,
heeft voor hem geen andere, dan een voorbijgaande, geschiedkundige betekenis. „Kwam hij, d.i. Christus, terug en vond hij een
wereld, wier leven aan God was toegewijd, maar die zijn naam
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vergeten had, dan zou hij volkomen tevreden zijn, al mochten ook
zijn naam en zijn verdiensten in vergetelheid zijn geraakt; want
hij zocht zijn eigen eer Zo oordeelt Fichte, waarmee hij blijk
geeft van 't werkelijke Christendom niets meer te begrijpen.
Toch heeft deze man een geweldigen invloed uitgeoefend op
't gehele gedachtenleven van zijn tijd. Dit kwam door zijn welsprekendheid, gevoegd bij zijn edel karakter, dat zich openbaarde
in altruIstische daden. Ook heeft hij, met Schelling, de verdere
ontwikkeling der speculatieve wijsbegeerte bevorderd.
De man, die deze richting tot haar hoogste prestatie heeft
gevoerd, is Hegel.
2. Hegel.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel werd in 1770 te Stuttgart
geboren. Zijn eerste opvoeding ontving hij in een gezin, dat zich
kenmerkte door eenvoud en ernst en waar de oud-protestantse
geest nog heerste. In Hegels leven bleven de oude vormen en de
eerbiedwaardige zeden steeds een grote plaats innemen. De
Zwabische aard, n.l. 't ietwat zwaarmoedig peinzende, 't taaie
volhouden, 't uiterlijk rustige, gepaard gaande met diepte van
gemoed, komt bij hem sterker tot uiting dan bij zijn land- en tijdgenoten, Schiller en Schelling.
Hem ontbreekt 't geniale, 't verhevene en ook kent hij de
neiging niet om zijn innerlijk wezen bloot te leggen. Hij is, voor
't oog althans, koel en zakelijk. Langzaam, op rustige wijze ontwikkelt hij zich tot een van de scherpste denkers van Duitsland.
Het gymnasium te Stuttgart telt hem eerst onder zijn leerlingen.
Daarna studeert hij filosofie en theologie te Tubingen.
Wegens zijn teruggetrokken aard, heet hij bij zijn medestudenten: „de ouwe man - . Maar met zijn kamergenoot Holderlin, later
een beroemd dichter 1 ), houdt hij intieme gesprekken over geschiedenis en religie, over filosofie en Christendom. Beiden voelen ze
voor het Gtiekendom, beiden weten ze geen weg in de godsdienstige kwesties, beiden neigen tot het pantheisme.
In dien tijd komt de Franse revolutie.
De twintigjarige Hegel heeft, evenals de zestigjarige Kant, van
haar het heil der mensheid verwacht. Ook Hegel houdt redevoeringen over vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Het bloedig verloop der omwenteling, de ontketening der felle
hartstochten, verkeren zijn sympathie in antipathie en hij keert
weer tot zijn studien terug.
1 ) Zie o.a. Windelbands „Leber Friedrich Holderlin and sein Geschick" in
Praludien. I. S. 230.
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Van 1793-1800 is hij gouverneur. Eerst in Bern, later in
Frankfurt a. d. Main. Het werk bevalt hem niet, maar hij zoekt
troost bij zijn boeken. In dezen tijd begint hij te schrijven. !lit de
nagelaten handschriften blijkt, dat hij sterke mystische neigingen
koestert, die hem zijn gehele leven, ondanks zijn logische, nuchtere
natuur, zijn bijgebleven. In 1801 vestigt hij zich als privaat -docent
in Jena en schrij ft daar zijn eerste belangrijk werk, n.l. „Phanomenologie des Geistes'', waarvan hij de laatste bladzijden voltooit
onder 't kanongedonder van den slag bij Jena. Door den politieken
toestand verliest hij zijn positie. Om financiele redenen ziet hij
zich genoodzaakt de redactie van de Bambergse krant op zich te
nemen, welke betrekking hij later verwisselt met die van rektor
van 't gymnasium te Neurenberg. Daar blijft hij acht jaar. In 1816
krijgt hij een benoeming tot hoogleraar in de wijsbegeerte te
Heidelberg en twee jaar later vertrekt hij naar de universiteit
te Berlijn. Daar begint zijn roem, daar vindt hij steun bij de
regering. De minister van erediensten zag met lede ogen, dat de
studentencorporaties zich met de praktische politiek wilden inlaten
en dat zij propaganda maakten voor de nieuwe ideeen op politiek
terrein. Hij wilde dit belemmeren. Niet door geweld, maar met
behulp van de wetenschap en nu meende hij, dat Hegels systeem,
in wiens middelpunt de gedachte van de geestelijke ontwikkeling
stond, hem daarbij 't beste kon dienen.
Wel verlangde Hegel ook vertegenwoordiging van 't yolk, vrijheid van drukpers, openbaarheid der rechtspleging en dergelijke
nieuwigheden meer, maar hij leerde ook, dat de staat „god op
aarde- was en die kwalificatie vond zelfs de Pruisische regering
voldoende.
In Berlijn liepen de collegezalen vol.
Hegel imponeerde zijn gehoor niet door welsprekendheid. Integendeel. Zijn voordracht was onbeholpen, hokkend en stotend,
kunstloos, maar door diepe gedachten, door den architectonischen
bouw van zijn stelsel, wist hij. zijn auditorium aan zich te
verbinden. In 1831 overleed hij aan de cholera.
Met volle kracht herleeft in Hegel het intellectualisme, dat
onder invloed van Kants moralisme lets van zijn kracht had
ingeboet. Had Kant het primaat aan de praktische rede toegekend,
Hegel ziet in de „Vernunft - de eerste en hoogste macht van al
wat is. Neen, sterker nog, de ware werkelijkheid is „Vernunft - ,
alle zijn is belichaming van zinvolle gedachten; alle gebeuren is
een handeling van de idee; de wereld, zoals wij die kennen, is
niets anders dan 't ontwikkelingsproces van 't denken.
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Dat denken moeten we nu niet opvatten als de denkfunctie van
een persoon. Het denken moeten we ons als jets onpersoonlijks
voorstellen. Het is de idee, de geest en niets anders, die door
logische zelfontvouwing, zich gerealiseerd heeft in de natuur en
in de geschiedenis.
Een vergelijking moge duidelijk maken, hoe Hegel dit bedoelt.
Een dichter, bijv. Ibsen, schrij ft een drama, waarin hij een idee
wil verkondigen. Die idee wordt belichaamd in personen, die
handelend optreden; die idee bepaalt, wat deze en wat gene zal
verrichten, m.a.w. die idee stuwt het drama voort van 't begin tot
het einde. De personen en handelingen moeten een eenheid
vormen, zodat elk moment van 't drama een noodzakelijk onderdeel vormt.
Wanneer we zo'n stuk begrijpen, zien we ook in, hoe elke scene
nodig was, om aan de idee van 't stuk vorm en gestalte te geven;
hoe elke gebeurtenis betekenis heeft voor de ontvouwing van de
gedachten, die 't stuk beheersen, zodat een coupure zou aangevoeld worden als een hiaat.
Het is dus die onpersoonlijke idee, de geest van 't stuk, die alles
regelt, alles tot stand brengt, alles bijeenvoegt, met logische noodwendigheid.
Zo nu moeten we de wereld, de werkelijkheid, die zich in
natuur en geschiedenis aan ons openbaart, opvatten als de logische
zelfontvouwing van de Vernunft. We moeten het grote en goddelijke gedicht, dat wij heelal noemen, zó doorschouwen, dat elke
verschijning in de natuur, elk feit in de historie, voor ons betekent
een zinvol en onmisbaar element in het zelfontploaingsproces van
den geest.

De wetenschappen kunnen, volgens Hegel, ons dat nooit leren.
De natuurwetenschappen brengen feiten samen en proberen dan
onder formules te vangen, wat eigenlijk maar uitwendige relaties
zijn, bijv. de wetten der oorzakelijkheid.
De geschiedkundige wetenschap doet feitelijk niet anders. Ook
daar een samenlezen van feiten, waarbij men dan soms ook nog
een causalen samenhang tracht te construeren, maar naar de innerlijke betekenis van 't wereldgebeuren wordt niet gezocht. De
filosofie heeft, naar Hegels opvatting, de taak om te zoeken naar
den zin van 't historisch- en natuurverloop; zij wil ons zeggen, wat
de chemische, mechanische en organische wetten in het rijk der
natuur nu eigenlijk beduiden; zij wil ons ophelderen, waarom al
die volkeren, de Babyloniers en de Perzen, de Grieken en de
Germanen, een rol hebben gespeeld in het drama der historie; zij
kan ons zeggen, waarom kunst en religie, zedelijkheid en recht,
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zich in den loop der tijden in een bepaalde richting hebben ontwikkeld.
„De filosofie wil ons verkondigen, wat elk ding eigenlijk is,
doordat ze zijn betekenis in het totaal der dingen aantoont en
terwin ze zo den enen zin, die het Al doordringt, de idee der
werkelijkheid ontwikkelt, brengt zij gods wezen en leven zelf tot
uiting: god is niets anders dan de ene, zijnde, levende, zich tot
zelfbewustzijn ontwikkelende wereldgedachte. Maar ook is de
werkelijkheid niets anders, namelijk de werkelijkheid zoals zij
an-sich is: ze is de levende, zich ontvouwende, in zelfbewustzijn
zich zelf begrijpende idee - 1 ).
Terecht heeft men Hegels filosofie daarom pantheistisch genoemd en omdat de idee, het denken dus, zich met logische consequentie ontwikkelt, nader gekarakteriseerd als logisch pantheisme.
De ontwikkeling van de idee verloopt nu op dezelfde wijze, als
in ons een denkproces. Als we met iemand een probleem bespreken, zal de redenering dezen weg volgen. A. poneert een stelling,
maar B., die de zaak van een anderen kant bekijkt, stelt daartegenover een tegengestelde mening. We hebben dus: these en
antithese. A. zal zich nu trachten in to leven in de argumentatie
van B. en een deel van die argumentatie in zich opnemen, zodat
hij, als hij logisch kan redeneren en niet gedreven wordt door
„Rechthaberei'', de hogere trap n.l. van de synthese bereikt.
't Denken volgt de dialectische methode: de these stelt zich, slaat
daarna om in een antithese, die tenslotte opgeheven wordt in de
synthese. Deze weg heeft de wereldrede, volgens Hegel, ook
gevolgd.
Eerst was er de oer-rede, het blote denken, de idee. Deze streeft
naar hoger werkelijkheid en nu slaat ze om in haar tegendeel, dat
dus niet geestelijk is, namelijk in de natuur. De natuur is daarom
de geest in zijn „ballingschap - , in zijn ,,vervreemding", in zijn
„anderszijn - . De natuur is dus niet een product, een schepping
van de „Vernunft - , dus iets dat buiten en behalve de rede bestaat,
neen, ze is de antithese van de oer-rede zelf. Nu is de tweede
ontwikkelingsfase bereikt, maar de idee moet zich nog verder
ontwikkelen. tlit de ballingschap bevrijdt ze zich; „ze komt tot
zich zelf - , maar nu als betvuste rede. Dit is de synthese.
Daar de wetenschap, de filosofie, een spiegel moet zijn van wat
is en was, geeft Hegel 't volgende schema voor zijn systeem: de
1 ) Aldus beschijft Paulsen Hegels filosofie. Einleitung i/d Philos. S. 334.
36-38 Auflage.
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logica, de natuurfilosofie en de wijsbegeerte van den geest. Bij de
verdere indeling van deze driedeling treedt telkens weer een driedeling op. Wie mocht menen, dat deze architectonische opbouw
een product is van Hegels rijken geest, vergist zich.
Hegel moet deze indeling wel volgen, immers „de wet der
tegenspraak" is het wezen van den geest, die steeds bij zijn ontwikkeling de driepas, these, antithese en synthese maakt. De ganse
wereld ontwikkelt zich in het systeem der „brie-einigkeitee.
Hier volgens nu de hoofdlijnen van zijn systeem.
1. De logica behandelt de leer van het zijn, van het wezen en
van het begrip; ze beschrij ft den geest an-rich.
2. De natuurfilosofie behandelt in de drie onderdelen, mechanica, physica en organica, den geest in zijn zelfvervreemding, den

3. Dan komt de „Geistes-philosofie - met haar onderdelen over
en den absoluten geest. Ze leert
ons, hoe de idee tot zich zelf komt in haar bewustwording.
den subjectieven, den objectieven

De logica komt dus 't eerst in Hegels systeem. Dit is van zijn
standpunt gezien ook logisch. De idee, 't denken, is immers de
wereldbouwer. Als men dat inziet, begrijpt men ook, dat zijn
logica meer omvat dat men gewoonlijk onder deze wetenschap
begrijpt. Logica is volgens de gewone opvatting, ook Kant zag
dat zo in, de wetenschap, die een beschrijving geeft van de wetten,
volgens welke de mens denkt.
Hegel ziet er óók in, de logische wetten van 't heelal, volgens
welke de wereld in haar ontwikkelingsproces is voortgeschreden
en volgens welke die wereld ook heden nog functioneert. Zo is
dus bij Hegel de logica tot metaphysica verheven.
We zullen den lezer niet vermoeien met de beschrijving van
al de begrippen, die Hegel in zijn leer van de logica behandelt. Ook
zijn Natuurfilosofie gaan we stilzwijgend voorbij. Men heeft ze
steeds als 't minstgeslaagde onderdeel beschouwd.
De „Geistesphilosofie - is belangrijker. Het wezen van den geest
is vrijheid, maar hij moet zich daartoe ophef fen en langzamerhand
onafhankelijk worden van de natuur.
In zijn eerste ontwikkelingsfase, dus als subjectieve geest, is de
geest nog „natuurgeest - en als zodanig onderworpen aan het
planetarisch leven en dus ook aan de wisseling van jaargetijden en
van dag en nacht. Hij openbaart zich evenwel ook in den mens
en veroorzaakt ras- en temperamentsverschillen, maar demonstreert
zich eveneens in het zelfbewustzijn van den mens. Hegel behandelt dit laatste verschijnsel uitvoerig in zijn psychologie.
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Dan komt de volgende ontwikkelingsfase. De geest wordt
Dien geest zou men ook kunnen noemen yolksgeest, of den geest der mensheid. „De geest van 't Duitse yolk" is
zo'n vorm van den objectieven geest 1 ). Hij schept in 't leven der
mensen verschillende toestanden en gezindheden, zoals recht,
moraliteit en zedelijkheid.
Het recht brengt ons uitwendige vrijheid, de moraliteit de
innerlijke, terwijl de zedelijkheid, deze beide verenigende, de volkomen vrijheid schenkt. Het recht beperkt niet de vrijheid, zoals
menigeen denkt, maar de willekeur, zodat op deze wijze de mogelijkheid wordt geschapen, voor de tot vrijheid geroepen individuen,
om in een gemeenschap te leven. Hegel gaat nu weer volgens zijn
drieslagstelsel, het recht onderscheiden in eigendomsrecht, verdrag en 't strafrecht. Het eigendomsrecht behelst het recht der
persoonlijkheid om eigendom te bezitten. Zonder eigendom geen
persoonlijkheid, zegt hij. Dan kumt 't verdrag, waarbij twee willen
zich verenigen tot een gemeenschappelijken wil. Hierboven staat
strafrecht. Onrecht doen is miskenning van het recht. Welnu
„de negatie van deze negatie - is de straf. Het wezen van de straf
is vergelding 2
De objectieve geest bestijgt een hogere trap van ontwikkeling in
de moraliteit. Waar de bijzondere wil zich, door goede gezindheid
gedreven, naar den algemenen wil richt, daar is moraliteit. Maar
er blijft toch steeds een tweestrijd bestaan tussen den individuelen
wil en het gebod van den plicht. Het geweten kan niet, zoals Kant
meende, rechter in dit cLnflict zijn, want het geweten is niet
onfeilbaar. De subjectieve mening kan iets voor goed en plichtmatig houden, wat, objectief gezien, toch verkeerd is. Er is dus
een strijd tussen moraliteit en legaliteit. Deze wordt opgeheven
op de volgende trap, n.l. die der zedelijkheid.
De vormen en tegelijk de producten van den zedelijken geest
zijn deze drie: gezin, maatschappij en staat. In het huwelijk, waarin
het gezin zijn oorsprong neemt, moeten we drie instanties onderscheiden, te weten : de geslachtelijke verhouding, 't burgerlijk
contract en de liefde. Liefde, zo betoogt Hegel, is niet absoluut
noodzakelijk bij het sluiten van een huwelijk. Ze kan daarna
objectieve geest.

) .

1) Dus ook „de geest van China" of „de geest van het Oosten" en dergelijke
ondefinieerbare invloeden, die de ontwikkeling van een tijd, een yolk beheersen.
2) In dit opzicht stemt Hegel overeen met de, ook nog heden ten dage
invloedrijke, „klassieke" strafrechttheorie, terwijl de „sociologische" theorie (van
Liszt e.a.) in het beschermen van de gemeenschap tegen toekomstige misdaden,
de reden van straf-geven ziet. De straf moet dan verbeterend en afschrikwekkend zijn. Men moet volgens deze opvatting de misdadigers zo goed mogelijk
behandelen, om ze te verbeteren.
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ontstaan. De echt eist in de eerste plaats plichtsvervulling. Echtscheidingen moeten zoveel mogelijk tegengegaan en bemoeilijkt
worden.
leder gezin is een natuurlijke, zedelijke eenheid, maar deze eenheden sluiten zich bij elkaar aan en zo wordt de gemeenschap,
de maatschappij gevormd. In zo'n gemeenschap vormen zich weer
afzonderlijke corporaties. Evenals Hegel aan 't gezin een voorname plaats toekent in het volksleven, zo wil hij ook deze corporaties een belangrijken invloed toekennen. „De heiligheid van 't
huwelijk", zo zegt hij, „en de ere van de corporaties zijn de twee
monumenten, waarop de organisatie van de gemeenschap rust".
Gezin en de burgerlijke samenleving vinden hun synthese in
den staat. De staat is voor Hegel „de hoogste verschijningsvorm
van den geese'. Ze is de concrete verwerkelijking van de zedelijke idee en in zoverre „de god op aarde". Als ideaal ziet hij den
antieken staat, waarin de individuele rechten absoluut ondergeschikt zijn aan het staatsbelang. Daarom voelt hij ook niets voor

het opkomende liberalisme. Niet de toevallige meerderheid van 't
ogenblik, niet de dagelijks wisselende opvattingen mogen de historische gegroeide staatsvormen verwringen. Ook de staatsvorm
is 't resultaat van een lang ontwikkelingsproces, zoals hij tracht
aan te tonen in zijn filosofie der geschiedenis.
Elk yolk betekent slechts een korte ontwikkelingsfase in de
wereldgeschiedenis. De grote mannen, hoewel ze menen, dat zij
hun eigen belangen dienen, zijn in werkelijkheid niets anders dan
werktuigen der „Vernunft". Het einddoel van 't historisch gebeuren is, de zedelijke vrijheid alom te doen zegevieren.
De wereldhistorie laat ons drie perioden zien: bij het Oosterse
despotisme is slechts een mens vrij, n.l. de despoot; bij de Grieken
en Romeinen zijn enigen vrij, de anderen zijn slaven; het Christendom maakt alien vrij. De geschiedenis verplaatst zich, evenals de
zon, van het oosten naar 't westen. China en Indie hebben het
niet verder gebracht dan voorlopers van den staat te worden;
eerst bij de Perzen ontstaat een echte staat. Deze ontwikkelingsfactoren vormen den knapenleeftijd van de mensheid. In Griekenland beleeft ze haar jongelingsjaren, met haar vreugde aan 't leven
en 't genieten der schoonheid. Maar in Griekenland en in Rome
zijn nog slaven. Dan komt 't Christendom, dat nog maar persoonlijke, religieuze vrijheid brengt; de Germanen breiden deze vrijheid
uit tot politieke vrijheid.
Nu leeft de mensheid in haar grijsheid, waarin ze weet: 't is
de tijd der volkomen vrijheid, waarin de mens „na voleinding
van zijn levensloop in zich zelf terug keert".
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Hegel komt nu tot zijn leer van den absoluten geest, die de
synthese is van den subjectieven en objectieven geest. In dit
absolute is elke tegenstelling van eeuwigheid en tijd, van oneindig
en eindig, van geest en stof, van worden en zijn, van oorzaak en
gewrocht, van denken en zijn, van god en wereld, in hogere eenheid „opgeheven - . Deze eenheid van 't ideale en 't reale ontmoeten
we allereerst in de kunst, daarna in de religie en ten slotte in haar
hoogsten vorm, in de filosofie. Op elk van deze drie terreinen
treedt de menselijke geest in onmiddellijke relatie tot den absoluten
geest, d.i. god, maar op verschillende wijzen.
Het absolute, d.i. god, aanschouwt zichzelf in de kunst, stelt
zichzelf voor in de religie en denkt zichzelf in de begrippen van
de filosofie, m.a.w. de god van Hegel openbaart zich steeds duidelijker, terwijl de hoogste vorm der revelatie wordt gevonden in
de wijsbegeerte.
Ook de kunst doorloopt een drietal ontwikkelingsfasen. De idee
verschijnt in het schone, allereerst door middel van een zintuiglijk
medium (steen, verven, tonen, woorden). Er zijn steeds twee
elementen nodig om het schone voort te brengen: gedachten en
materie. Hoe hoger de kunst echter stijgt, hoe meer 't materiele
element op den achtergrond wordt gedrongen. In de symbolische
kunst komt de gedachte nog met moeite tot uiting in de materie.
De idee is in dezen kunstvorm a.h.w. slechts aangeduid en 't kost
soms inspanning haar te vinden. Denk maar eens aan een slanken
kerktoren, die symbool is van den hemelwaarts wijzenden vinger, of
aan de massale pyramiden, die zinnebeeld zijn van de onvergankelijkheid.
In de klassieke kunst houden gedachte en materie elkaar in
evenwicht; vorm en inhoud dekken elkaar; de idee heeft een
adequate uitdrukking gevonden in de stof. Het hoogtepunt van
deze klassieke kunst vindt men bij de Hellenen.
Waar tenslotte de geest overheerst en de materie niet meer is
dan een behulpsel, een teken, daar hebben we te doen met de
romantische kunst, die haar glorietijdperk bereikte in het Christendom.
De kunst is begonnen als architectuur. Die behoort dan ook tot
den symbolischen kunstvorm. Ze heeft een massaal karakter; men
vindt in haar den zwijgenden ernst, de Oosterse verhevenheid. De
beeldhouwkunst is ook nog wel aan steen gebonden, maar zij beeldt
de menselijke vormen reeds uit. Waar zij de woning van de ziel
in klare, duidelijke vormen te aanschouwen geeft, gaat zij geheel
op in het ideaal: er blij ft geen stoffelijke rest over, welke de idee
niet dient. Maar 't zieleleven, den blik, stemming en gemoed, kan
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de beeldhouwkunst niet uitdrukken. De schilderkunst kan dit wel.
Daarom is zij in de eerste plaats romantische kunst. Haar medium
is niet meer de grove materie, maar 't gekleurde vlak met zijn
ziel-rijk spel van 't licht. Zij wekt den schijn van de ruimtelijke
dimensies. Daarom is zij in staat om alle gemoedstoestanden, alle
handelingen, vol van dramatische beweging, uit to beelden.
De muziek heeft zelfs Been behoefte meer aan ruimtelijkheid.
Zij gaat daar boven uit. Haar „materiaal is de toon, het sidderen
van een veerkrachtig lichaam. - Zij verlaat het terrein der zintuiglijke aanschouwing en werkt uitsluitend op 't gevoel.
De kunst bereikt haar hoogste ontwikkeling in de poezie. Deze
kan alles tot uitdrukking brengen. Haar „materiaal - is niet meer
de toon als zodanig, maar de toon, die woord geworden is. Het
woord is niets meer dan een teken, een symbool van de voorstellingen; het woord is de reinste uitdrukkingsvorm van de „Vern
nunft- . Over dit materiaal beschikt ze evenwel niet naar willekeur. Ze volgt daarbij bepaalde rhythmische en muzikale wetten,
omdat ze spreekt volgens de gebonden rede. In de poezie herhalen
alle andere kunsten zich. Als epos komt ze overeen met de beeldende kunst; als lyrische poezie, waar zij uitdrukking geeft aan
de innerlijke zieletoestanden, gelijkt ze op de muziek; als dramatische poezie, de synthese tussen epos en lyriek, is zij de uitbeelding van den strijd tusschen handelende, tegenstrijdige persoonlijkheden.
De poezie vormt de overgang naar de religie. Religie is het
zich-een-weten van het subject met God. Daarom zoeken alle
religies de eenheid van 't goddelijke en 't menselijke. We vinden
dit in de ruwste vormen bij de natuur-religies van 't Oosten. God
is daar nog de natuurkracht, waartegenover 't eindige, 't
slechts een niets is. Tot hoger godsidee komt „de religie
der geestelijke individualiteit", in welke goddelijke als subject
wordt beschouwd. De Joodse godsdienst is de religie der verhevenheid; de Griekse, die der schoonheid; de Romeinse, die van
't verstand. Tegenover de Joodse religie, die knechtelijke gehoorzaamheid eist en welke ons tekent de macht van den enen god,
die de natuur door middel van wonderen onderwerpt, staat de
prozaische ernst van den Romeinsen godsdienst, welke in Jupiter
en Fortuna slechts de wereldheerschappij van 't Romeinse yolk
aanbidt, terwijl de kunstzinnige religie der Hellenen, in de schone
godengestalten, de machten, die de mens in zichzelf bespeurt, n.l.
wijsheid, dapperheid en schoonheid, vereert.
De Christelijke of geopenbaarde religie is de godsdienst der
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waarheid, van de vrijheid des geestes. Hier wordt god beschouwd
voor wat hij is, n.l. de absolute geest. In zoverre god de eeuwige
idee-an-sich is, is hij de vader; in zoverre hij in de eindigheid der
natuur ingegaan is, is hij de zoon; waar hij de gelovige gemeente
doorstroomt, die zich tot god wendt en zich met hem verzoent, is
hij de geest. Het object van 't geloof is voor Hegel niet de historische Christus, maar de eeuwig tegenwoordige, waarmee hij
bedoelt, de gemeente, het godsrijk op aarde, wiens burgers een
zijn in geloof en liefde. Tot dit rijk te behoren, is de eeuwige
bestemming van den mens en tegelijk zijn eeuwig leven, dat men
niet als iets toekomstigs mag opvatten.
Op deze wijze tracht Hegel de Christelijke leer te interpreteren,
zodat haar inhoud overeenstemt met zijn speculatieve filosofie.
Volgens hem is de inhoud van de geopenbaarde religie volkomen
gelijk aan die van de filosofie, slechts worden de waarheden van
de eerste op aanschouwelijke wijze, n.l. als een historisch gebeuren
voorgesteld, terwijl de tweede ze formuleert in begrippen, waarmee
ze 't hoogste bereikt wat denkbaar is. De absolute geest toch
vindt zijn hoogste zelfopenbaring en hoogste zelfkennis in de
wijsbegeerte.
De filosofie is de zich denkende idee, de zichzelf kennende
waarheid, de zichzelf begrijpende „Vernunft".
Wat de afzonderlijke systemen der wijsbegeerte aangaat, moet
men bedenken, dat een bepaalde filosofie uiting is van den tijdgeest. Zij herkent dien tijdgeest, geeft hem een begripsmatigen
vorm en brengt hem zo tot zelfkennis. De filosofie moet dus 't
gewordene begrijpen; zij behoeft er zich niet over uit te spreken,
hoe de wereld behoort te zijn. Daartoe komt ze steeds te laat. „De
uil van Minerva begint met de aanbrekende schemering haar
vlucht".
Hier hebben we, in hoofdtrekken, het imposante gebouw van
Hegels filosofie. Het lijkt een massale Gothische dom, opgetrokken volgens de eisen van de strengste architectuur, waarin elk
onderdeel en elk detail in stijl is gehouden. Ook dit bouwwerk
moet onderzocht worden op grondslagen en zuiverheid van constructie. We kunnen dit bier niet doen 1 ), maar we willen wel
zeggen, dat de conclusie zou zijn: de grondslagen deugen niet en
ook menig onderdeel vertoont niet de zuivere uitdrukking van de
lijnen der waarheid. Of zonder beeldspraak, zijn systeem is een
1 ) Wie van de lezers hieraan behoefte moge hebben, verwijs ik o.a. naar
't mooie werkje van Prof. De Sopper : „Hegel voor onzen tijd".
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prachtig voorbeeld van „Begriffsdichtung'', van stijlvolle speculatie, van een wondervolle compositie van 't wereldgebeuren, ontsproten uit den geest van den mens Hegel.
Invloed.
Toch heeft systeem een geweldigen invloed uitgeoefend en nog
heeft het Hegelianisme grote aantrekkingskracht.
De Hegeliaanse filosofie is in het tijdsbestek van 1820,-1840
de heersende wijsbegeerte geweest. Op wetenschap en kunst, op
godsdienst en politiek heeft zij een stempel gezet.
De mensen van dien tijd hadden geen hou-vast meer. Oak de
Aufklarung had hen die niet gegeven. Nu komt dit systeem met
zijn imponerende architectuur, met zijn waardering voor 't geestelijke, met zijn filosofische interpretatie van de oude geloofswaarheden en biedt den naar een vaste basis zoekenden, schijnbaar een
onwrikbaar steunpunt. Daardoor vond het ingang in de toenmalige ontwikkelde kringen. In de academische wereld maakte het
spoedig opgang door den steun van de regering, die 't Hegelianisme, vooral om zijn staatsleer, zeer gunstig gezind was. Bij
voorkeur werden Hegelianen op de universiteitskatheders geplaatst.
We bespreken in de eerste plaats den invloed, die van Hegel
uitging op de theologie.
Zijn onmiddellijke opvolgers hadden getracht het systeem in
overeenstemming te brengen met het positieve Christendom, maar
de toenmalige leider van de orthodoxie, Hengstenberg, wilde van
een bondgenootschap tussen filosofie en theologie niets weten. Hij
zag in het Hegelianisme niets anders dan een gevaarlijken vorm van
't rationalisme en bestreed het dan ook zoveel mogelijk. Dat 't
Katholicisme de leer van Hegel als ketters afwees, spreekt vanzelf.
De theologen, die niets van de orthodoxie wilden weten,
probeerden Hegels leer verder te ontwikkelen. Spoedig kwam het
tot onenigheid. De tweespalt betrof vragen omtrent 't wezen Gods,
de onsterfelijkheid en den persoon van Christus. De Hegelianen
scheidden zich in een „rechter - en in een „linker- school. De
rechtsen helden enigszins over naar de orthodoxe opvattingen,
terwijl de „linksen - of „Jong-hegelianen - zonder enige aarzeling
de radicale richting. insloegen.
Van deze laatste groep zijn vooral Strauss en Feuerbach bekend
geworden als woordvoerders van het modernisme.
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3. Strauss.
Strauss behoorde tot de Tiibingerschool, een theologische richting, die al sterk onder Hegels invloed stond. Zijn hoofdwerk,
„'t Leven van Jezus - , maakte een geweldigen opgang, wat blijkt uit
't feit, dat het, in 1835 verschenen, ondanks zijn uitvoerigheid
en geleerdheid, in 1840 reeds vier drukken had beleefd.
De rationalisten van de Aufklarung hadden ook reeds verklaard, dat ze in Jezus niets anders dan een gewoon mens zagen.
De wonderverhalen uit den Bijbel werden door de radicaalsten
van dien tijd eenvoudig voor opzettelijk verdichte geschiedenissen
gehouden. De meer gematigden hadden getracht de wonderen op
natuurlijke wijze te verklaren, waarbij ze vaak hun toevlucht
moesten nemen tot allerlei gekunstelde en geforceerde interpretaties.
Strauss gaat anders te werk. Hij ziet in Jezus ook niets anders
dan een gewoon mens, maar de bovennatuurlijke geboorte van
Christus, zijn wonderen, de opstanding en de hemelvaart verwerpt
hij daarom nog niet. Hij tracht ze op Hegeliaanse manier to verklaren. We hebben in deze verhalen te doen met „eeuwige waarheden'', zegt hij. „Des mensen zoon" moet niet opgevat warden
als aanduiding van een bepaald mens, maar als „de idee der mensheid". Op haar passen alle praedicaten, die 't oude geloof aan
Jezus heeft toegekend. Zij, de mensheid, is de vereniging van „de
beide naturen - ; zij is de stervende, de verrijzende, de hemelvarende, omdat zij, door opheffing van haar eindigheid, de vereniging met het oneindige heeft verwerkelijkt. De verhalen van de
Evangelien zijn mythen, d.w.z. scheppingen van de onbewuste,
onopzettelijk dichtende fantasie der gelovigen. De Christus, die
ons daarin vertoond wordt, is niet de historische persoon van
Jezus, maar de Christus van 't vrome geloof, wiens „liefste kind
immers het wonder is - . Op deze wijze ontwijkt Strauss het
alternatief: of de Evangelien geloven, of ze voor vindingen van
bewuste bedriegers of waanzinnigen houden.
Hoe langer hoe meer verwijdert hij zich van 't Christendom.
Hij weet dit en is eerlijk genoeg het te erkennen. Wanneer hij op
vier en zestigjarigen leeftijd, in zijn boek „Het oude en het nieuwe
geloof- , zichzelf en zijn aanhangers de vraag voorlegt: „Zijn we
nog Christenenr, beantwoordt hij haar met een volmondig :
„Need'. Zijn mening is, dat niet de idealen van 't Christendom
de wereld vooruitbrengen ; humaniteit, kunst en wetenschap
daarentegen wel. Dat zijn de machten, die 't leven voortstuwen
in opwaartse richting. Ten opzichte van het universum, met zijn
wetmatige, redelijke orde, kan men religieuze gevoelens bezitten,
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dus een zelfde pieteit koesteren als de orthodoxe gelovigen in
betrekking tot hun God.
In plaats van den eredienst kan kunstgenot treden. Terecht kon
Da Costa in zijn „Vijf en twintig jaren", Strauss deze woorden
in den mond leggen :
„zie bier uw goden: Kunst en Kracht en Industrie!
en voorts! geen eerdienst meer, dan de eerdienst van 't Genie!"
4. Feuerbach.
Ook Ludwig Feuerbach, dien Hegel zijn tweeden vader noemde,
treedt in het strijdperk, om de ware religie te helpen vernietigen.
Hij wil haar ontstaan psychologisch verklaren. Het dogma, zo
beweert hij, is feitelijk een verbod om te denken, daar het de
mensen dwingt, om aan wonderen te geloven. Daarom mag de
wijsgeer geen dogma's dulden. Hij moet aantonen aan welke
illusies zij hun ontstaan te danken hebben.
„De speculatieve theologie is een bedronken filosofie en 't words
tijd, nuchter te worden en te erkennen, dat filosofie en religie
diametrale tegenstellingen vormen, dat zij zich tot elkaar verhouden als gezondheid en ziekte, als denken en fantasie. „Bildung en 't geloof aan God, dat steeds een wondergeloof is, zijn
onverenigbaar- 1 ).
De hemel, dien de mens zich droomt, is een bloemlezing van de
schoonste bloemen, die de aarde biedt. Wanneer men weet hoe
de god en hoe de hemel er uit ziet, dien de mens zich schept, kan
men daaruit zijn beschaving afleiden. „In de sacramenten, doop
en avondmaal, ziet Feuerbach deze waarheid, dat water en brood
onontbeerlijk en daarom goddelijk zijn" 2 ).
Alle theologie is in den grond van de zaak niets anders dan
anthropologie, want alle religie is zelfvergoddelijking van den mens.
Dit zijn de hoofdgedachten van Feuerbachs beschouwingen.
Later gaat hij meer en meer de kant uit van 't materialisme en is
zo een voorbeeld van het geestelijk ontwikkelingsproces van gehele
groepen, die via het modernisme zijn terecht gekomen bij 't Marxisme. Ook in ons land.
tilt de Hegeliaanse school zijn ook de grondleggers van de
sociaaldemocratie, Lasalle en Marx, voortgekomen. Lasalle, hoewel
beinvloed door Franse socialisten, is toch in hoofdzaak Hegels
geestelijke zoon. Dit blijkt reeds uit zijn werk over de „Philosophie
1) Falckenberg, Gesch. d. Neueren Philosophie. S. 554, 6e Auflage.
2) Falckenberg, t. a. p., S. 555.

159

Herakleitos des Dunklen von Ephesos - . Heraclitus werd ook door
Hegel zeer hoop geschat. Beide filosofen zien trouwens in het
worden den zin van 't wereldproces.
De Lasalle gaat later in zijn „System der erworbenen Rechte"
Hegels rechtsfilosofie verder ontwikkelen.
Voor Marx (1818-1883) is de Hegeliaanse filosofie de klassieke Duitse wijsbegeerte. De gedachte van Hegel, n.l. die van
een innerlijk noodzakelijke, in zekeren zin „dialectische evolutie,
past hij toe op de maatschappelijke en economische verhoudingen.
Daarbij slaat de grondgedachte van Hegel om in haar tegendeel.
Volgens den meester is het immers de idee, die alles en dus ook
de materiele ontwikkeling bepaalt, terwijl Marx, juist omgekeerd,
het zo ziet, dat de maatschappelijke toestanden en de economische
factoren de ideeen-wereld beheersen. De toestanden in 't bedrijfsleven, de verhoudingen in de maatschappij, vormen den grondslag,
waarop het gebouw der geestelijke cultuur wordt opgetrokken.
Recht en filosofie, godsdienst en kunst worden in hun verschijningsvormen van een bepaalden tijd, geheel bepaald door de stoffelijke welvaart van die periode. Het materiele is dus de schepper
van 't geestelijk leven van een yolk. Men noemt deze opvatting
„de materialistische geschiedbeschouwing" of „het historisch materialisme - 1 ).
De Hegeliaanse evolutie-gedachte werd dus zo opgevat, dat men
er op rekenen kon, dat de economische ontwikkeling, met causale
noodwendigheid, tot een socialistischen staat en maatschappij moest
leiden. Het kon eenvoudig niet anders, welke invloeden er zich
ook tegen verzetten mochten. De ijzeren wil van het wereldontwikkelings-proces dreef met onweerstaanbare kracht het politieke en sociale leven naar den heilstaat.
Het behoeft ons dan ook niet to verwonderen, dat Marx' medearbeider, Friedrich Engels, kon verklaren: „Hegel leeft voort in
de Duitse arbeiderspartij, die trots is op zulk een stamvader."
„Het is eigenaardig, maar niet onverklaarbaar, dat de scherpste
tegenstander van deze socialisten, dat de vertegenwoordiger van
't meest eenzijdige individualisme, Max Stirner, in zijn berucht
boek: „De Enige en zijn eigendom" bij Hegel aansluit" 2 ).
De „Enige- , waarvan de titel spreekt, is de egoist, die, volgens
1) Met dit „historisch materialisme" wordt meestal de, door den Engelsen
socialist Robert Owen opgestelde, „milieu theorie" verbonden, die door Betel
aldus werd geformuleerd : „Wat iemand is, dat 'heeft de gemeenschap van
hem gemaakt."
2) A. Messer, Gesell. der Philosophie, III, S. 131. Leipzig 1923.
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Stirner, met recht beweert: „Mij gaat niets boven mijzelf; ik gebruik
de mensen en de wereld voor mijn eigen genot. Ik wil alles zijn
en alles hebben, wat ik zijn en wat ik hebben kan; ik ben tot alles
gerechtigd, voorzover ik er de macht toe heb."
Waarom zou ik voor anderen leven ?
Voor God, voor vaderland, voor de mensheid ?
Het zijn immers alle hersenschimmen en abstracties, die in
werkelijkheid niet bestaan. Wie idealen koestert en algemeenheden, zoals zelfbewustzijn, mensheid en gemeenschap vereert, is
nog gevangen in vooroordeel en bijgeloof. Hij heeft het oude
orthodoxe spook, de godheid, slechts verjaagd, om op haar plaats
nieuwe schimmen toe te laten. „Wat ik zoek, is genot; mijn persoonlijk genot en alles, wat daaraan bevorderlijk is, waardeer ik,
onder welken naam 't ook optreedt."
Zo predikt deze Kaspar Schmidt, die zijn boek onder 't pseudoniem Stirner, zijn studentennaam, verschijnen liet, de meest ongebreidelde en gewetenloze zelfzucht.
Na zijn dood, 1856, wordt zijn werk spoedig vergeten, maar als
Nietzsche optreedt, wordt Stirner een beroemd man. Hij is immers
de voorloper van dezen groten profeet van 't egoisme geweest.
Men plaatst zelfs, in tegenspraak met Stirners leer, een gedenkteken op zijn graf. Van zijn boek verschijnen herdrukken en vertaling en.
Velen worden aangenaam verrast, nu het rauwe egoisme zich
mag tooien met het deftige gewaad der filosofie.
Nog een enkel woord over Hegel en de paedagogiek. Hij heeft
geen systematisch werk over de opvoeding geschreven. In zijn
werken zijn echter talrijke opmerkingen, betreffende de opvoeding,
te vinden. Een van zijn leerlingen, Thaulow, 1 ) heeft ze bijeen
gebracht en er een systematisch geheel van gevormd.
Daar het ontwikkelingsproces in de geschiedenis, volgens Hegel,
de vrijheid of zedelijkheid van de mensheid beoogt, moet de paedagogiek, of „de kunst om de mensen zedelijk te waken" aan deze
grootse taak meewerken. Maar hij is tegen alle moraliseren. Alle
leuzen van de Aufklarung, zoals gelukzaligheid en volkomenheid,
acht hij slechts leuzen te zijn. De „Aufklarer - noemt hij onuitstaanbare lieden met een morelen en religieuzen duimstok, die de
onbevangen vrolijkheid van de jeugd in angst en donkerheid
omzetten „en den geest onderdompelen in de Dode Zee van
moreel gezwets".
1)

G. Thaulow, Hegels Ansichten fiber Erziehung and Unterricht. 1853.

Hegel wil wel, dat het kind zedelijke principes worden ingeprent, ook wanneer ze misschien nog niet begrepen worden.
„Zij bevatten de grondslagen van een innerlijke, hogere wereld,
en in de jeugd aangebracht, vormen zij een schat, welke leven in
zich zelf heeft, dat voortdurend groeit, door de ervaring verrijkt
wordt en voor 't inzicht en de overtuiging steeds groter waarde
krijgt."
In de tweede plaats eist Hegel van de opvoeding een zekere
strengheid, zodat de opvoedeling leert met preciesheid en exactheid
zijn plicht te doen. Vooral de school moet daartoe meewerken.
„Het wezenlijkste is, het kwaad van nalatigheid, ongeregeldheid
en slordigheid met alien ernst te bestrijden en ordelijkheid te bevorderen, zodat het inleveren van 't opgegeven werk op den juisten
tijd zo „onuitblijfbaar" wordt, als het opgaan van de zon."
We noemen hier maar een enkel staaltje om te laten zien, dat
Hegel in paedagogisch opzicht niet bepaald „modern" is.
De meest kenmerkende trek is, dat hij aan den staat de opvoeding wil opdragen. De staat is de hoogste zedelijke organisatie en
hij kan alleen een ordelijk schoolsysteem stichten, dat onafhankelijk
is van de willekeur en neiging der ouders. De gebreken verbeteren
zich niet van zelf, zolang de scholen private inrichtingen zijn. De
burgerlijke gemeenschap heeft, als grote familie, den plicht en het
recht, om tegen willekeur en toevallige wensen der ouders op
te treden. „De gemeenschap heeft het recht, om de ouders te
dwingen hun kinderen naar school te sturen."
Men heeft wel gezegd, dat Hegels staatspaedagogiek die van
Plato zeer nabij kwam. Het verschil is echter, dat Hegel zeer grote
waarde aan de gezinsopvoeding toekent.
5. Herbart.
Van Herbarts leven is weinig te vertellen, dat bijzondere belangstelling verdient. Hij heeft 't leven geleid van een hoogleraar, die
geheel in zijn werk opging en zich niet bemoeide met dingen, die
niets met zijn werkkring te maken hadden.
In 1776 te Oldenburg geboren, bezocht hij het gymnasium van
zijn vaderstad. Hij bleek een begaafd en vroegrijpe leerling te zijn.
Daarna studeerde hij te Jena, waar hij een leerling was van
Fichte, tegen wiens speculatieve filosofie hij toen reeds ernstige
bezwaren inbracht. Na zijn studietijd werd hij gouverneur in Bern
en maakte op deze wijze kennis met Pestalozzi.
Herbart was op paedagogisch gebied nog een zoeker. Het
opvoedingssysteem van Francke strookte in 't geheel niet met zijn
opvattingen, maar ook de idealen der Philantropijnen kon hij
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niet waarderen, evenmin als het streven van de nieuw-humanisten.
In Burgdorff, bij Pestalozzi, vond hij lets, dat zijn sympathie verwierf, al bespeurde hij ook spoedig, dat 't intuitieve, waarmee de
Zwitserse paedagoog optrad, niet in zijn lijn lag.
Herbart was voor alles een systematicus.
Na zijn gouverneurschap wordt hij privaat-docent in Gottingen,
later wordt hij benoemd tot hoogleraar te Koningsbergen, waar hij
zich bemoeit met de practische opleiding van aanstaande leraren.
In 1833 wordt hij te Gottingen als hoogleraar aangesteld, waar
hij tot zijn dood in 1841 — filosofie en paedagogiek doceerde.
Herbart leefde in den tijd, dat de speculatieve filosofie aan 't
opkomen was. Deze wijsgerige richting, die een stelsel wilde
construeren, dat niet op de ervaring steunde, maar door 't zuivere
denken alleen de waarheid wilde zoeken, had haar grote profeten
gevonden in Fichte, Schelling en Hegel. Zij waren ook uitgegaan
van Kants opvatting, dat de tast- en zichtbare wereld een verschijningsvorm van de intelligible wereld, van de „Dinge an sich is, maar hadden zich door Kants bewering, dat deze wereld van
't absolute onkenbaar was, niet laten afschrikken, om toch pogingen te wagen in dit onbekende gebied door te dringen. En zo
waren ze gekomen tot hun idealistische systemen.
Ook Herbart gaat uit van Kant en wel in dezen zin, dat ook
hij aanneemt, dat achter de stoffelijke wereld, achter de natuur,
een wereld van 't absolute bestaat. Ook hij meent, evenals de
speculatieve filosofen, dat men deze geheimzinnige wereld kan
leren kennen, maar neemt aan en hier komt 't verschil in
uitgangspunt, dat men daarbij moet uitgaan van de ervaring, van
het empirisch gegevene.

De beschouwende geest, zo redeneert Herbart, staat in menig
opzicht sceptisch tegenover dit empirisch gegevene. Hij kan betwijfelen of de dingen zó zijn gelijk ze verschijnen; hij kan ook in
twijfel trekken of ze wel bestaan. Te midden van die onzekerheid
staat volgens de ervaring vast, dat er verschijningen bestaan. Er
bestaan, dit is wel zeker, voorstellingen, gewaarwordingen en
gedachten, en deze wijzen dus ook op 't zijn van iets, waarvan
we voorstellingen hebben of gedachten vormen.
„So viel Schein, so viel Hindeutung auf ein Sein", leert Herbart.
De filosofie moet nu den weg banen om van uit de ervaringsbegrippen te komen in de onbekende wereld, de wereld van de
onveranderlijkheid, van 't absolute zijn. Filosofie is, volgens Herbart, bewerking der begrippen, waarmee hij bedoelt, dat de begrippen, die ontstaan door de ervaring, zolang moeten bearbeid wor163

den, dat ze niet meer met het denken in strijd zijn, want de
grondstelling van het denken is: wat in zich zelf tegenstrijdig is,
kan niet waar zijn.
Wanneer we bijv. een blokje ijs nemen en dit smelten en 't
water laten verdampen, dan zegt onze ervaring, dat we in deze
drie gevallen een verandering waarnemen en toch zeggen we, dat
't eigenlijk precies dezelfde stof is. Us, water en waterdamp zijn
niet 't zelf de en toch wel hetzelfde. Deze tegenspraak moet opgeheven worden door het denken en wel zó, dat alles tot een
principe wordt herleid.
We kunnen de begrippen onderzoeken naar hun vorm en naar
hun inhoud. Bepaalt men zich tot den vorm, waarbij men de
begrippen klaar en duidelijk wil maken, dan heeft men te doen
met de logica. Bestudeert men de begrippen naar hun inhoud, dan
kan men twee kanten uitgaan. De begrippen, waarin wij de wereld
en ons zelf afbeelden, bevatten tegenstrijdigheden. De begrippen
van die tegenstrijdigheid te zuiveren is de taak van de metaphysica.
Maar er zijn ook andere begrippen, waarin een zekere waardering
wordt uitgesproken over de dingen in ons en om ons heen. Deze
begrippen moeten ook verduidelijkt en gezuiverd worden. Dit doet
de aesthetica, waartoe ook de ethiek behoort.
Zo komt Herbart tot zijn driedeling: logica, metaphysica en ethica.
De metaphysica moet dus, wat ons door de ervaring gegeven
wordt, begrijpelijk maken. Men kan het ook zó zeggen: omdat we
in de ervaring te doen hebben met wat veranderlijk is, moet de
metaphysica het veranderlijke herleiden tot het onveranderlijke.
We hebben bijv. een stukje was. Het is hard, geel en heeft een
bepaalden klank. Nu smelten we het. Alle eigenschappen verdwijnen. Is 't nog dezelfde was? Het heeft heel andere eigenschappen gekregen. Er bestaat een tegenstrijdigheid tussen den
eersten en den laatsten verschijningsvorm. De metaphysica kan
die tegenspraak ophef fen.
Herbart behandelt nu een viertal begrippen, die wegens hun
innerlijke tegenspraak gecorrigeerd moeten worden: n.l. het begrip
ding met zijn verschillende eigenschappen; het begrip verandering;
het begrip materie en het Ik-begrip.
Natuurlijk moet, voordat Herbart met zijn begrippenbewerking
begint, eigenlijk eerst de vraag worden beantwoord, die Kant zich
stelde, n.l. deze: of ons ken- en denkvermogen in staat is om deze
prestatie te verrichten en tot een goed einde te brengen. Herbart
gaat welbewust om deze moeilijkheid heen, als hij zegt: „We
kunnen 't kenvermogen nooit onderzoeken dan door middel van
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ons denken zelf, d.w.z. met behulp van 't vermogen, waarvan we
juist de geschiktheid willen onderzoeken. We zouden dus ons
denken, waarmee we 't kenvermogen willen onderzoeken, eerst
aan een onderzoek moeten onderwerpen en op deze wijze doorgaan tot in 't oneindige, zodat we vanwege deze onderzoekingen
nooit tot het eigenlijke werk zouden komen. Bovendien is 't een
verkeerde opvatting te menen, dat 't wezen van 't kenvermogen
lichter te begrijpen is, dan 't wezen van een of ander object. Er
blijft dus niets anders over, dan met ons kenvermogen direct naar
de begrippen te pan. Een bevredigend antwoord is dit niet.
We vinden dus tegenstrijdigheden tussen de begrippen van de
dingen, die we door ervaring opdoen en de begrippen, die 't wezen
van een ding aangeven.
We hebben, om een voorbeeld te noemen, een blokje goud en
beschouwen dit als de draper van de eigenschappen: geel, zwaar,
uitzetbaar enz. Die eigenschappen zijn feiten der ervaring, maar
de substantie is er maar bij gedacht, want als we alle eigenschappen wegdenken, houden we niets over. En dan die eigenschappen zelf, wat zijn dat? Het voorwerp is geel, maar waar is
die eigenschap, als 't donker is. Het voorwerp is zwaar, maar alleen
op de aarde. Een voorwerp heeft een bepaalden klank, maar waar
is die eigenschap, wanneer we 't voorwerp plaatsen in een luchtledige ruimte?
Op deze wijze redenerend, komt Herbart tot de tegenspraak,
dat 't vele ( de eigenschappen) identiek is met het ene ( de substantie) en toch ook niet identiek. De oplossing van dit probleem
vindt hij op deze wijze. Hij neemt aan, dat er een geweldig groat
aantal „Dinge an sich" zijn ( Pluralisme).
Deze metaphysische dingen zijn enkelvoudig en onveranderlijk,
dus ondeelbaar en eeuwig. Ze hebben elk hun eigen eigenschappen. Herbart noemt deze geheimzinnige grootheden realen 1 ).
We moeten nu de dingen, zoals we die in de dagelijkse ervaring
leren kennen, beschouwen als een complex van realen, die telkens
weer anders gegroepeerd zijn, of beter, die zich telkens op een
1 ) Deze opvatting doet ons denken aan de ,hypothese der Eleaten. Zij hadden
echter slechts enkele van die onveranderlijke grootheden aangenomen. Aan den
anderen kant doet Herbarts leer denken aan de atomenleer van Democritus.
't Verschil is, dat de atomen van Democritus slechts in grootte en worm, niet
in wezen van elkaar verschillen, terwiji de realen verscheidenheid in wezenskenmerken vertonen. Men kan 't zó zeggen : bij de atomen bestaan alleen kwantitatieve verschillen, bij de realen kwalitatieve. Ook komt Herbarts hypothese
enigszins overeen met Leibniz's monadenleer. Toch is er een groot verschil. De
monaden bezitten een irmerlijk leven, de realen niet.
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andere wijze groeperen. Want deze realen bewegen zich. Nu kan
het gebeuren, dat verschillende realen elkaar in eenzelfde punt
aantref fen. Wat gebeurt er dan? Dat hangt of van de kwaliteit
der realen, die elkaar ontmoeten.
Zijn ze van ongelijken aard, van verschillende kwaliteit, dan
trachten ze elkaar op te heft en. Maar hun kwaliteit is niet vernietigbaar. Ze bezitten de eigenschap der „Selbsterhaltung - . Deze
„Selbsterhaltung - tegen de dreigende verstoring is het enige,
werkelijke gebeuren en vandaar uit is het schijnbaar gebeuren, de
verandering, die wij door ervaring waarnemen, te verklaren. Wanneer verschillende realen van gelijke kwaliteit elkaar ontmoeten,
steunen ze elkaar.
Natuurlijk doen zich bij deze oplossing tal van vragen voor.
We gaan hier nog niet op in. 't Was alleen ons doel, om te laten
zien, dat we hier den grondslag hebben van Herbarts voorstellingstheorie.

Het tweede probleem, dat hij behandelt, is het probleem der
verandering. Na wat voorafgegaan is, is het eigenlijk wel duidelijk,

hoe Herbart deze kwestie oplost, maar door een voorbeeld willen we
trachten zijn opvatting nog wat te verduidelijken. We hebben een
trein, die samengesteld is uit locomotief, bagagewagen, eetwagen
enz. Vandaag zie ik den trein zo, dat bijv. de Speisewagen achteraan staat en daarvoor een wagon 2e klasse enz. Morgen zie ik
dienzelfden trein met de dinnercar in 't midden, voorafgegaan door
een derde-klas-rijtuig enz. Het zijn precies dezelfde wagens, maar
anders gerangschikt. Het is dezelfde trein en toch niet dezelfde.
Welnu, zegt Herbart, zo gaat het ook met de veranderingen, die we
waarnemen. De realen blijven dezelfde, maar hun onderlinge relatie
verandert.
Met het Ik-probleem hebben we dezelfde geschiedenis. Volgens
de gewone opvatting is het Ik een wezen, dat denkt, gevoelt, wil
enz. Ook hier bestaat dus een eenheid, die zich voordoet als een
veelheid van gewaarwordingen en gedachten. Ook hier dus een
tegenstrijdigheid. Deze tegenstrijdigheid verdwijnt, door het Ik, of
de ziel, te beschouwen als een op-zich-zelf-staand, in zichzelf
onveranderlijk en onvergankelijk real-wezen. De verschillende gedachten en gewaarwordingen zijn dan op te vatten als evenveel
verschillende relaties, waarin het Ik tot andere realen, hetzij dingen
of voorstellingen, geplaatst words.
Op deze theorie bouwt Herbart nu zijn psychologie.
De ziel, Herbart neemt dit u'oord over, is dus niet een onstof166

felijk ding, zoals de oudere metaphysica dit opvatte. Ze is dus
ook niet een oorspronkelijk denkend, voorstellend, voelend en
willend wezen. Ook zijn in haar geen kiemen, vermogens of
krachten voorhanden, waaruit zich het bewustzijn en zelfbewustzijn zou ontwikkelen.
De ziel is een reale en wel een reale, wat uit de eenheid van
't bewustzijn volgt. Zij is evenals alle realen eeuwig en bestaat
dus reeds voOr de geboorte. Ook is ze onsterfelijk.
Nu komt deze ziel-reale in contact met andere realen en door
deze aanraking ontstaan de gewaarwordingen en voorstellingen.
Het gehele psychische leven bestaat dan ook uit voorstellingen en
hun onderlinge relaties. Dat is het intellectualisme van Herbart.
Gevoelens ontstaan, wanneer voorstellingsrijen door andere versterkt of geremd worden. In 't eerste geval ontstaat een lust-, in
't tweede geval een onlustgevoel.
Het opstijgen van een voorstelling in het bewustzijn, terwijl
remmingen overwonnen worden, is begeren. Het begeren in verbinding met een bepaalde voorstelling is willen. Karakter heeft de
mens in zoverre als bepaalde voorstellings-complexen overheersend
zijn geworden en daardoor zijn handelen bepalen.
De voorstellingen zijn dus de bouwstof fen van 't psychisch
leven. Ze zijn blijvend van aard, want ze leven als onbewuste
voorstellingen verder, als ze uit het bewustzijn worden verdrongen.
Ook tussen de voorstellingen bestaat het spel van „Selbsterhaltung - en „Storung - .
Wanneer gelijksoortige voorstellingen, bijv. twee gewaarwordingen van denzelfden toon, elkaar ontmoeten, versmelten ze met elkaar;
ongelijksoortige, bijv. een kleur en een toon, vormen een complicatie; tegengestelde, bijv. een gewaarwording van rood en blauw,
remmen elkaar, d.w.z. ze dringen elkaar geheel of gedeeltelijk
onder den drempel van het bewustzijn, waar ze dan op de loer
blijven liggen, om na 't verdwijnen van den tegenstander, weer in
het bewustzijn op te stijgen. Voorstellingen zijn dus eigenlijk
krachten geworden. Krachten kan men meten en wel in tweeerlei
opzicht, n.l. wat hun beweging betreft en hun grootte. Op deze
wijze komt Herbart tot zijn mathematische behandeling der voorstellingen. De berekening van 't evenwicht moest leiden tot een
„statica van den geest", terwijl de berekening van hun beweging
ons een „mechanica des geestes - zou verschaf fen. Tot welke dwaze
speculaties Herbart komt, moge uit een voorbeeld blijken. Wanneer twee geheel aan elkaar tegengestelde voorstellingen, die echter
even sterk zijn, elkaar trachten te verdringen, is dit het resultaat,
dat elk van de twee met de helft van zijn oorspronkelijke intensiteit
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in 't bewustzijn blij ft, want de som van de intensiteiten, die in 't
bewustzijn blijven, is steeds gelijk aan de oorspronkelijke intensiteit
van de sterkste voorstelling. Nu zullen in 't algemeen de worstelende voorstellingen wel van ongelijke kracht zijn. Dan wordt de
zwakste 't meest geremd en volgens Herbart gaat dit volgens een
zuiver mathematische verhouding, die uitgedrukt kan warden in
den regel, dat de remmingssom zich over de afzonderlijke voorstellingen en in omgekeerde verhouding van hun oorspronkelijke
sterkte verdeelt.
Wanneer we dus twee volkomen tegengestelde voorstellingen
hebben, bijv. A en B, wier intensiteit gelijk is aan a en b, waarbij
a grater is dan b, dan kunnen we de remming van a stellen op x
en de remming van b op y. Nu is x y = b. Verder geldt:
x : y = b : a. Daaruit last zich berekenen: x =
en y =
Het lijkt prachtig en wanneer we hier met jets meer dan ijdele
speculaties te doen hadden, zou Herbart inderdaad den grondslag
van een „natuurwetenschappelijke - psychologie gelegd hebben.
Dan zou Herbart met zijn differentiaalvergelijkingen de wereld der
voorstellingen even grondig gekend hebben als Copernicus en
Kepler de wereld van de hemellichamen. Herbart heeft 't geestelijke willen meten met den maatstaf van het stoffelijke. „Het
zo schrij ft de beroemde F. A. Lange, „een merkwaardig
gedenkteken van de filosofische verwarring in Duitschland, dat
een zo fijne kop als Herbart, een man met bewonderenswaardige,
kritische scherpzinnigheid en met grote wiskundige begaafdheid,
op zulk een avontuurlijke gedachte komen kon, n.l. om het beginsel
voor een statica en mechaniek der voorstellingen door speculatie
te vinden. Nog opvallender is het, dat een zo verlichte, in echt
filosofische wijze het praktische leven toegekeerde geest, zich in
den moeitevollen en ondankbaren arbeid verliezen kan, om een geheel
systeem „der Statik and Mechanik des Geistes" volgens zijn
principe uit te werken, zonder dat de ervaring hem enige zekerheid aangaande de juistheid van zijn opvatting schonk" 1 ).
Van grocer betekenis zijn Herbarts beschouwingen over de
apperceptie, d.w.z. de versmelting van nieuwe voorstellingen met
de reeds aanwezige voorstellingscomplexen. Deze beschouwingen
hebben groten invloed uitgeoefend op de didaktiek.
Gaat het in de metaphysica, evenals in de natuurwetenschap en
in de psychologie, om de kennis van het zijn en het gebeuren, in
de aesthetica, waartoe de ethiek behoort, heeft men te doen met
1)

168

F. A. Lange, Gesch. d. Materialismus. II. 3er Abschnitt. III.

waardebeoordelingen en wel met waardebeoordelingen van relax
ties en dus niet van enkelvoudige dingen. In de muziek zal niet

een enkele toon, maar het accoord, de verhouding van enkele
tonen, ons welgevallen of ons mishagen opwekken. Zo gaat het
in de aesthetica altijd om verhoudingen. We kennen aan bepaalde
verhoudingen het praedicaat mooi toe, aan andere het praedicaat lelijk.
Wanneer we nu zulk een waarde-oordeel uitspreken over
menselijke handelingen, hebben we te doen met een zedelijk oordeel. Zien we een handeling, die ons welgevallen opwekt, dan
willen we die handeling ook verrichten, of we kennen tenminste
haar het praedicaat goed toe. Een handeling, die ons mishagen
opwekt, noemen we kwaad.
Maar wanneer we hierbij blijven staan, wordt de beoordeling
van goed en kwaad niets anders dan een subjectieve waardering.
Dat kan niet. Daarom zoekt Herbart, evenals Kant, naar een
zedelijk beginsel, dat als richtsnoer bij onze beoordelingen kan
dienen. Hij vindt nu „de vijf praktische ideeen -. De „idee der
innerlijke vrijheid - leert ons, dat dit handelen goed is, 't welk
geschiedt overeenkomstig ons zedelijk inzicht, m.a.w. er moet overeenstemming zijn tussen willen en geweten.
De „idee der volkomenheid" heeft betrekking op de energie
van 't willen. De sterke, krachtige, harmonische wil behaagt.
Terwijl deze beide ideeen een richtsnoer zijn voor 't eigen willen,
kunnen de drie volgende een maatstaf zijn ter beoordeling van 't
willen van andere zedelijke wezens. In de verhouding van twee
willen behaagt diegene, welke, onzelfzuchtig, geneigd is de andere
in de bereiking van zijn doel te ondersteunen. De grondslag is
hier, de „idee der welwillendheid", die volgens Herbart de hoogste
eis van de Christelijke zedeleer vormt. Daarentegen mishaagt de
strijd tussen twee willen. Llit dit mishagen vloeit voort de „idee
van 't recht", die ons leert, dat beide partijen zich aan 't recht
behoren te onderwerpen, omdat dit de maatstaf is om den strijd
te vermij den.
Ten slotte „de idee der vergelding". Deze eist, dat Been weldaad of misdaad onvergolden blijve; dat loon, dank en straf een
even groot kwantum wel of wee aan den dader terug bezorgen,
als hij heeft veroorzaakt. Goede en slechte daden eisen vergelding.
Zoals deze vijf oorspronkelijke, zedelijke ideeen den grondslag
van de individuele ethiek vormen, zo vormen vijf afgeleide ideeen
de regels van de sociale ethica. Met „de idee der vergelding stemt overeen het „loonsysteem -, dat de straf fen regelt; met de
„idee van 't recht", de „rechtstaat -, die den strijd verhindert; met
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de „idee der welwillendheid" het „beheersysteem'', dat de algemene welvaart moet beogen; met de „idee der volkomenheid" het
-lcultuursysteem -, dat de ontvouwing van alle menselijke krachten
moet bevorderen; met de „idee der innerlijke vrijheid - correspondeert ten slotte de „idee der bezielde maatschappr, welke, wanneer zij met de nodige macht is uitgerust, staat heet. De staat
is niet ontstaan door een willekeurig verdrag tussen een aantal
van elkaar onafhankelijke individuen, maar uit een menigte kleine
gemeenschappen, die duurzaam samen wilden leven en zich, ter
beveiliging tegen innerlijke wanorde en uitwendige vijanden, aan
een op eigen bodem bevindende macht hebben onderworpen. De
politiek moet regelen geven voor de wijze waarop de staat de
zedelijke ideeen moet opvolgen, de paedagogiek doet dit voor de
individuen. Deze paedagogiek moet gebaseerd zijn op de beide
wetenschappen: ethiek en psychologie. De eerste geeft het doel
van de opvoeding aan, de tweede den weg.
Wanneer dus blijkt, dat deze grondslagen niet deugen, volgt
daaruit met logische consequentie, dat ook de opvoedingsleer van.
Herbart niet aanvaardbaar is, al is 't mogelijk, dat sommige afleidingen, die niet onmiddellijk uit het systeem volgen, bruikbaar
blijken te zijn.
Welnu, tegen Herbarts ethiek is aan te voeren, dat zij den mens
autonoom maakt. „Als onderdeel van de aesthetiek is zij een Bier
„Kunstlehren'', die aangeven hoe men wat mishaagt te vermijden
en wat behaagt te zoeken heeft, een leer van 't zedelijk schone,
waarbij dan uit de smaakoordelen de vijf bekende zedelijke ideeen
worden gededuceerd, die bij Herbart de normen voor de wilsverhoudingen zijn" 1 ).
Het feit nu, dat Herbart een aanhanger is van de autonomemoraal, maakt dat zijn ethiek onaanvaardbaar is voor alien, die
de theonome-moraal als de enig juiste huldigen. Maar ook onder
de aanhangers der „onafhankelijke moraal" zullen er velen zijn, die
Herbarts standpunt niet kunnen delen.
Niet alien. Utilisten en Hedonisten zullen niet met hem mee
kunnen gaan; ook degenen niet, die niet het zwaartepunt zoeken
in de oordelen maar in het geweten. Prof. Aalders, handelende
over de vijf zedelijke ideeen, zegt hiervan: „Hierbij treft onmiddellijk tweeerlei: dat bij Herbart zich alles samentrekt in het oordeel, niet in den wil; en dat in verband hiermede, het verplichtend
karakter van den zedelijken norm op den achtergrond treedt. In
beide opzicht is de afstand van Kant wel zeer groot. Het
1)
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is de afstand tussen het estheticisme en het voluntarisme").
Genoeg om te doen zien, dat voor Herbart en de Herbartianen
de ethiek, d.w.z. de Herbartiaanse ethiek, het doel van de opvoeding kan aangeven, maar voor alle anderen niet. Maar ook hiervan
a fgezien eist het doel van de opvoeding een veel breder basis dan
de ethiek alleen. Theologie en filosofie, sociologie en aesthetica
hebben in dezen ook een woordje mee te spreken.
De psychologie van Herbart wordt door niemand meer aanvaard. Met zijn voorstellingsmechanisme weet men geen raad; zijn
opvatting van de ziel als strijdperk van de voorstellingen is een
speculatief element, waarmee men niets kan aanvangen. „Herbarts
leer omtrent de relatie tussen zijn psychologie en de opvoedkunde,
is oorzaak, dat de paedagogie van den opvoeder het kind geweld
moet doen; feitelijk wordt de opvoedkunde de theorie omtrent het
in werking stellen van het voorstellingsmechanisme; gevolg: de
paedagogiek wordt een yak van oneindig schematiseren en formuleren; de methode wordt 't een en het al; paedagogiek wordt
het dode vak van het „drie methodes van buiten leren - , heel veel
methodes niet begrijpen en (misschien) een er kunnen gebruiken;
zulk een verhouding maakt de paedagogiek dood; dood als wetenschap; dood ook als „vak - , voor hen, die zich er voor behoren te
interesseren. De verhouding tussen psychologie en paedagogiek is
door Herbart onjuist gezien. En de psychologie, die in dit verband
gebruikt werd, knelde bovendien de paedagogiek in dodelijken
greep" 2 ).
B. „Lebensphilosophen".
1. Schopenhauer.
Een jongere tijdgenoot van Hegel en Herbart is Arthur
Schopenhauer.
Met beiden vormt hij een volmaakte tegenstelling. Hegel, de
intellectualist, beweert dat de rede, de logos oorsprong en allesbeheersend principe der wereld is; dat ieder filosofisch onderzoek
van de hypothese moet uitgaan, dat de werkelijkheid begrijpelijk
is en dat zij in gedachten kan worden omgezet, omdat gedachten
in de wereld belichaamd zijn.
Hegel gelooft aan de opperheerschappij van de rede in natuur
en geschiedenis.
Schopenhauer daarentegen gelooft van dit alles niets. Het inner1) Dr W. J. Aalders, De grond der Zedelijkheid, blz. 147.
2) Dr J. Waterink, Inleiding tot de theoretische Paed., I, blz. 205.
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lijke wezen van deze wereld is, volgens hem, wil, die niets anders
wil clan als wil bestaan, een blinde, d.w.z. op geen doel gerichte
wil, die nooit bevrediging kent en bijgevolg onzalig is. Die wil
moge zich, bij de hogerstaande dieren, in het intellect een licht
ontstoken hebben, om het begeerde, door doeltreffende keuze van
middelen, des te zekerder te bereiken, verveling en nieuwe begeerten is het resultaat.
Zo staan in deze beide wijsgeren het intellectualisme en voluntarisme tegenover elkaar, evenals optimisme en pessimisme.
Ook met Herbart vormt Schopenhauer een scherp contrast. Niet
alleen in de tegenstelling van intellect en wil als alles beheersende
principes, maar ook in de methode van werken. Herbart is zakelijk,
behoedzaam, methodisch, Schopenhauer geestig, hartstochtelijk,
on-methodisch.
Voor Herbart is de filosofie, zoveel mogelijk, een exacte wetenschap, in welke de persoonlijkheid van den denker achter de
zakelijkheid van 't onderzoek wegschuilt, bij Schopenhauer is zijn
wijsbegeerte resultaat van kunstzinnige concepties, die hun inhoud
en waarde voornamelijk aan de individualiteit van den auteur
ontlenen. „De geschiedenis der filosofie kan geen systeem aanwijzen, dat in diezelfde mate uitdrukking en spiegel van de persoonlijkheid van den filosoof is, als dat van Schopenhauer - 1 ).
Levensloop.
Het is dus wel de moeite waard een blik te werken in de levensgeschiedenis van dezen man. Hij wordt in 1788 te Dantzig geboren.
Vijf jaar later gaat hij naar Hamburg. Zijn vader, een aanzienlijk
koopman, was republikein in hart en nieren en wilde, nadat Dantzig
bij Pruisen was ingelijfd, als republikein blijven leven. Daarom
vestigde hij zich in de vrije rijksstad Hamburg.
Daar ontving Arthur het gewone onderwijs en kwam toen, tegen
zijn zin, bij zijn vader op de kantoorkruk. Toen zijn vader stierf
bleef hij, om den wens van den overledene te eerbiedigen, op het
kantoor, totdat zijn moeder hem verlof gaf te gaan studeren. Hij
was toen negentien jaar.
Eerst kwam hij op 't gymnasium te Gotha, maar omdat hij
satirieke verzen op een van de leraren maakte, werd hij weggejaagd. Toen kwam hij op het gymnasium te Weimar, waar zijn
moeder toen woonde, maar deze wilde hem niet in huis hebben.
Ze kende haar zoon. Kort te voren had ze hem nog geschreven:
1)
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„Ik ken uw hart en weet dat weinig mensen beter zijn dan gij.
Maar al uw goede eigenschappen worden verduisterd en als het
ware verlamd door uw aanmatiging. Ge wilt alles beter weten dan
andere mensen, bij ieder behalve bij u zelf gebreken ontdekken en
in uw omgeving steeds alles naar uw hand zetten. Als ge niet
waart, die gij zijt, dan zoudt ge eenvoudig belachelijk wezen, maar
nu verbittert ge allen tegen u - . Kort daarna heet het in een volgend epistel: „Ik misken niet de goede kanten van uw natuur en
wat mij afstoot is niet uw innerlijke gezindheid, maar uw manier
van beschouwen, veroordelen, de wijze waarop ge u gedraagt.
Wanneer ge enige dagen bij ons doorbrengt, komt het altoos tot
geweldige tonelen om niets en minder dan niets. Uw eeuwige
jeremiaden, uw begrafenisgezicht, uw orakeltoon, dat alles drukt
ter neer. Ik weet dat ge uw zwartgalligheid van uw vader geerfd
hebt; tracht haar te overwinnen".
Of Arthur getracht heeft zijn gebreken te bestrijden, is niet
bekend. Zeker is, dat hij niet geslaagd is. Deze karakteristiek van
zijn moeder blij ft een rake typering van 's mans inborst.
In ongelooflijk korten tijd is hij klaar voor de universiteit en
wordt nu medisch student in Gottingen. Hij voelt niets voor deze
studie en gaat zich voor filosofie interesseren. De bekende professor Schulze, scepticist, geeft hem den raad voorlopig alleen Kant en
Plato te bestuderen en zo wordt hij door deze denkers vertrouwd
gemaakt met de gedachte, dat er twee werelden zijn: de wereld
der verschijnselen en het „Ding an sich".
Van Gottingen gaat hij naar Berlijn, waar hij Fichte en
Schleiermacher hoort. Met Fichte disputeert hij hevig op diens
privaat-colleges. Dan begint hij aan zijn dissertatie te werken. Hij
vestigt zich om rustiger te kunnen werken 't is de tijd van den
vrijheidsoorlog — in Rudolstadt, „waar hij tot zijn vreugde geen
soldaat te zien, geen tamboer te horen krijgt." In 1813 is zijn
proefschrift klaar. Hij zendt 't per post naar 't naburige Jena en
ontvangt na korten tijd, ook per post, zijn doctorsbul. Hij is nu
vijf en twintig jaar en niet onvermogend, gaat zich in Weimar
vestigen, waar hij veel omgaat met Goethe en den invloed ondergaat van den orientalist Majer, die hem in de wijsheid der Indiers,
vooral in de leer van Boeddha inwijdt.
Maar zijn verblijf aldaar duurt niet lang. Hij krijgt kwestie met
zijn moeder, die hem de deur wijst. Schopenhauer gaat nu in
Dresden wonen en werkt ijverig aan 't boek, dat zijn hoofdwerk
zal worden, n.l. „Die Welt als Wille and Vorstellung". Wanneer
't in 1818 uitkomt, trekt zo weinig de aandacht, dat de uitgevers
grootste aantal exemplaren naar den papiermolen sturen. Nu gaat
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hij reizen, maar de bank, die zijn vermogen beheert, springt en de
heer Schopenhauer moet wat trachten te verdienen. Privaat-docent
in Berlijn lijkt hem 't best. Hij heeft geen succes, misschien ook
hierdoor, dat hij, uit pedanterie, zijn lessen zet op de uren, dat
Hegel zijn beroemd college over de logica geeft. Wanneer in 1831
de cholera in Berlijn woedt, waarvan Hegel 't slachtoffer wordt,
ontvlucht hij de hoofdstad, ook al tengevolge van een droom,
waaraan hij waarschuwende kracht toekent. Hij kiest Frankfort
a. d. Main uit als nieuwe woonplaats, omdat deze stad den naam
heeft de gezondste te zijn in Duitschland. Hier blijft hij wonen tot
zijn dood, 1860. Zijn fortuin had zich inmiddels hersteld en hij
kon zich geheel aan zijn geliefden arbeid wijden. Een tweede editie
van zijn „Welt als Wille en Vorstellung" worth gereed gemaakt,
waarbij hij de „Parerga and Paralippomena" schrij ft, die als toelichting kan dienen.
Een verhandeling over de vrijheid van den wil wordt door de
Maatschappij van wetenschappen te Drontheim bekroond, maar
een tweede verhandeling over de grondslagen der moraal wordt
door de Maatschappij van Kopenhagen afgewezen, om het afschuwelijk schelden op de „drie sofisten", Fichte, Schelling en Hegel.
Hij geeft beide stukken uit onder den titel: „Die beiden Grundproblemen der Ethik".
De kritiek zwijgt ook dit werk dood.
Schopenhauer is een eenzaam man en met wrok vervuld tegen de
wereld. Hij zit vol grieven : tegen de „kathederfilosofen", die
beletten, dat hij beroemd wordt; tegen de Joden, die met hun
scheppingsleer de Europeese mensheid hebben vergiftigd; tegen de
vrouwen, „de schepselen met lange haren en korte gedachten",
die het als hun levenstaak beschouwen om te verkwisten, wat hun
mannen bijeen gegaard hebben.
Hij zoekt zijn troost in zijn studeerkamer, waar hij gezelschap
vindt in de busten van zijn geliefde denkers, Kant en Descartes
en in een echt Boeddhabeeld, „ein Zeichen dafiir, wer in diesen
h.l. Hallen hersche".
De avond van zijn leven wordt echter de dageraad van zijn
roem.
De „Parerga" is uitgekomen (1851) en men ziet, dat Schopenhauer een onovertrof fen essayist is. Nu begint men ook zijn
vroegere werken te lezen. Hij krijgt bewonderaars en aanhangers.
Geleerden uit Duitsland en Frankrijk zoeken hem op en rekenen
't zich tot een eer met hem van gedachten te mogen wisselen.
Maar hij blijft de sombere, wrokkende grijsaard, die bovendien
door een bijna krankzinnigen angst voor den dood gekweld wordt.
Hij, die 't leven een „misselijk ding" heeft genoemd, „een zaakje,
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dat de kosten niet waard is'', heeft niet alleen de gezondste stad
van Duitsland uitgekozen als woonplaats, maar hij wil ook beslist
op een benedenverdieping wonen om veiliger te zijn in geval van
brand. Ook treft hij maatregelen voor zijn begrafenis, om te voorkomen, dat hij als schijndode ter aarde zal worden besteld.
Den 12den September 1860 vindt men hem dood op zijn canape.
Leer.

Kant had beweerd, dat al onze kennis zich moet beperken tot
de verschijningsvormen van het „Ding an sick" en dat we dus
van het wezen der dingen Been kennis kunnen verkrijgen. Schopenhauer is 't met Kant eens, dat deze ervaarbare wereld slechts de
buitenkant der werkelijkheid is, maar hij is 't niet eens met den
Koningsberger, dat de kennis van 't wezen der dingen buiten ons
bereik ligt. Niet alleen onze „metaphysische Bediirfnis - dringt
ons om te zoeken naar hetgeen achter de verschijningswereld zit,
doch als we 't maar goed aanleggen, kunnen we ook wel tot dat
mysterieuze „Ding an sich" doordringen. De sleutel, die ons in
staat stelt om dit geheimzinnige gebied te betreden, is de kennis
van ons eigen Ik. Wanneer we ons zelf onderzoeken, zien we,
dat de kern van ons wezen is willen, in de eerste plaats willen
leven. De wil is het onverstoorbare wezen van 't Ik.
Maar de kennende mens weet ook nog jets anders van zich zelf.
Iedere wilsdaad uit zich in een beweging van 't lichaam, of tenminste van de hersenen. De wil om te eten openbaart zich bijv. in
de werkingen van 't darmkanaal. Daarom zijn tanden, maag en
slokdarm te beschouwen als verschijningsvormen van de voedingsdrift. Ze zijn „objectivaties - van den honger. Van deze organen
hebben we kennis, „voorstellingen'', zoals Schopenhauer ze noemt.
We kennen dus ons Ik als een willend iets en ook hebben we
ervaringskennis van ons lichaam.
De wereld kan nu in analogie met ons Ik verstaan worden. We
hebben kennis van de wereld, ze is voorstelling, maar ook hier is
't innerlijke wezen willen. Zoals in een fabriek de wil van den
directeur bepaalt, wat er gedaan wordt; zoals elk stuk werk, dat
uit de handen van de arbeiders komt eigenlijk een „objectivatie van dien wil van dien directeur is, zo is heel de wereld, die wij
kennen een „objectivatie - van den enen wereldwil.
Schopenhauer gebruikt echter 't woord willen wel in heel ruimen
zin, wat blijken moge uit het volgende citaat. „Wanneer we de
anorganische wereld met onderzoekende blikken beschouwen, wanneer we den geweldigen, onophoudbaren drang zien, met
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welke de wateren naar de diepte ijlen, de standvastigheid,
waarmee de magneet zich steeds weer naar de noordpool
wendt, het heimwee, waarmee het ijzer tot hem vlucht, de heftigheid, met welke de polen der electriciteit naar hereniging streven
en welke, evenals de wensen van mensen, juist door hindernissen
worden versterkt; wanneer we kristallen zich snel en plotseling
zien vormen, met zoveel regelmatigheid, welke blijkbaar slechts
verstarde streving in verschillende richting is; wanneer we de
voorkeur bemerken, met welke de lichamen, door den toestand
van vloeibaarheid in vrijheid gesteld en aan de banden van starheid onttrokken, elkaar zoeken en vlieden, zich met elkaar verbinden en uiteen vallen; wanneer we eindelijk, rechtstreeks, voelen
hoe een last, wiens streven naar de aardmassa ons lichaam remt
en zijn enig streven volgende, daarop onophoudelijk drukt en
dwingt: dan kan het van ons geen grote inspanning der fantasie
eisen, zelfs op zo'n groten afstand ons eigen wezen te herkennen,
datgene namelijk, dat in ons, bij 't licht der kennis, zijn eigen doeleinden najaagt, maar dat hier, in den zwaksten verschijningsvorm,
slechts blind en dof, eenzijdig en onveranderlijk naar iets streeft
en dat toch, wijl 't overal een en 't zelfde is — evengoed als de
eerste morgenschemering met de stralen van den vollen middag
den naam van zonlicht deelt ook hier, evenals daar, den naam
van willen moet dragen, welke datgene aangeeft, wat het zijn-alszodanig van ieder ding in de wereld en de wezenlijke kern van
elke verschijning
Die ene oerwil realiseert zich in drie vormen. In de anorganische
wereld werkt zij mechanisch. Dan spreken we van oorzaken. In
de organische wereld wordt ze prikkel genoemd; in het bewustzijnsleven heet zij motief, maar overal vinden we, in den grond
van de zaak, het blinde, onredelijke, onzalige willen. In de dierenwereld heeft deze, op zich zelf blinde wil, 't zenuwstelsel en de
hersenen gevormd. In de hersenen bezit de wil als het ware een
ontstoken fakkel, om zich zelf daarmee voor te lichten en op grond
van bezonnen overleggingen zijn doel des te zekerder te bereiken.
Bij het dier blij ft het kennen steeds de onderdaan van 't willen.
De kennis staat daar steeds in dienst van de driften: voedingsdrift
en voortplantingsdrift.
Ook bij de gewone mensen, deze „Fabrikware der Natur", vervult het kennen geen hogere functie. De wil speelt steeds den
mijnheer, het intellect den ouderdanigen dienaar. Schopenhauer
wordt niet moe ons te bewijzen, dat de mensen in hun beoordeling
van personen en zaken, zich veel meer door hun neigingen, dan
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door de logica laten leiden. „Liefde en haat vervalsen ons oordeel
totaal: aan onze vijanden zien we niets dan gebreken, aan onze
lievelingen louter voortreffelijkheden en zelfs hun fouten schijnen
ons prijzenswaard. Een zelfde geheimzinnige macht oefent ons
voordeel, van welken aard 't ook zij, over ons oordeel uit; wat
ons past, schijnt ons al spoedig billijk, rechtvaardig en verstandig
te zijn; wat ons tegenstaat, houden we, in vollen ernst, voor
onrechtvaardig en afschuwelijk of voor ondoelmatig en absurd.
Vandaar zo veel vooroordelen bij de standen, bedrijven, naties,
sekten en godsdiensten. Een gegrepen hypothese geeft ons de
ogen van een lynx voor alles, wat haar bevestigen en maakt ons
blind voor alles, wat haar weerspreken kan. Wat onze partij, onze
plannen, onze wensen, onze verwachtingen tegenstaat, kunnen we
vaak niet aannemen of begrijpen, terwijl ieder ander het duidelijk
inziet; wat hen begunstigt springt ons daarentegen reeds uit de
verte in 't oog. „Was dem Herzen widerstrebt, lasst der Kopf
nicht ein". Vele dwalingen houden wij levenslang vast en passen
er wel voor op om ooit hun grond te onderzoeken, bloot uit een,
ons zelf onbewuste bevreesdheid, de ontdekking te moeten doen,
dat wij zo lang en zo vaak het valse geloofd en verwacht hebben.
Zo wordt dan dagelijks ons intellect door de goocheltoeren van
onze neiging, bedrogen en omgekocht."
Eerst in het genie heft 't intellect zich op uit zijn dienstbaarheid
en worden de dingen objectief en belangeloos beschouwd. Dan
ontmoeten we de zaligheid der aesthetische beschouwing. Deze is
de oorsprong der kunst.
Daarna gaat Schopenhauer er toe over om aan te tonen, „dat de
wil-om-te-leven de alleen ware uitdrukkingsvorm is van ons innerlijkste wezen". Hij wijst daarbij op den „universelen levensdrang" in
de planten- en dierenwereld; op den „ongelooflijken angst" van een
mens in levensgevaar; op de „doffe ontzetting" waarmee een doodvonnis wordt aangehoord. „Lift zulke verschijnselen wordt duidelijk", zo zegt hij ten slotte, „dat ik met recht als het niet verder
verklaarbare, maar de grondslag van alle verklaring gevende, jets,
de „Wille zum Leben" heb gesteld. En deze wil-om-te-leven is
niet, evenals „'t absolute", „'t oneindige", „de idee" en dergelijke
uitdrukkingen, een lege woordklank, maar het „Allerrealste" dat
wij kennen, ja ze is de kern der realiteit zelf".
Het Pessimisme.

Dit is, in grove trekken, Schopenhauers wereldbeschouwing. Zijn
levensbeschouwing, het pessimisme, hangt hiermede samen. Immers
12
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de blinde, onredelijke oerwil stuwt den mens altijd maar voort. Die
wil is in zijn verschijningsvorm begeren, d.w.z. behoefte, want
men begeert slechts als men wat nodig heeft. Alle streven ontspruit
uit ontevredenheid met het tegenwoordige, uit nood en is dus
lijden, zolang het niet bevredigd wordt. Geen bevrediging is echter
duurzaam, veeleer is zij steeds het uitgangspunt van nieuwe
strevingen. Zwijgt evenwel de begeerte voor een korten tijd, dan
treedt de verveling op. Behoefte en verveling zijn de beide
demonen van 't leven.
Met den graad der intelligentie groeit ook het lijden en daarom
lijdt de mens van alle schepselen 't meest. Deze wereld is daarom
niet de beste van de mogelijke werelden, zoals Leibniz heeft
beweerd, maar de slechtste en wanneer ze nog een weinig slechter
was, kon ze niet meer blijven bestaan. „Wanneer men ieder de
verschrikkelijke smarten en kwellingen, waaraan zijn leven voortdurend bloot staat, voor open kon stellen, dan zou ontzetting hem
aangrijpen en wanneer men de meest verstokte optimisten door de
ziekenhuizen, hospitalen en chirurgische folterkamers, door de
gevangenissen, martelplaatsen en slavenmarkten, over slagvelden
en gerichtsplaatsen voerde, daarna alle donkere woningen der
ellende, die voor de blikken der koude nieuwsgierigheid wegkruipt,
voor hem opende en dan, als slot, hem den hongertoren van Ugolino
liet zien, dan zou ook hij ten laatste wel inzien van welken aard
deze meilleur des mondes possibles is."
Wanneer men inziet, dat alle streven vergeefs, alle begeerde
lust onbereikbaar is, wanneer men verder inziet dat de individuele
existentie maar schijn is, omdat alle individuen inderdaad slechts
verschijningsvormen van den enen oerwil zijn, dan is daaruit met
logische consequentie de ethiek, die tevens verlossingsleer moet zijn,
of to leiden. Medelijden is het fondament der moraal, ook medelijden met de dieren, want het lijden van een ander is in den
grond van de zaak onze eigen smart. Immers hun wezen is met het
onze identiek.
Maar medelijden, evenals het verzinken in filosofie en kunst,
bevrijdt ons slechts voor een tijd van de tyrannie van den wil.
Zullen we ons van 't juk waarlijk vrij maken, dan is er maar een
mogelijkheid: de wil negeren, „verneinen". Dit geschiedt niet door
zelfmoord. Verlossing is alleen mogelijk, wanneer het inzicht in de
onzaligheid van alle willen, ons tot een kalmeringsmiddel —
„Quietiv", zoals Schopenhauer zegt wordt, zodat wil-loos-heid,
afsterving van alle driften, vooral van de geslachtsdrift intreedt,
zoals we die bij de Indische boetelingen en Christelijke heiligen
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kunnen aanschouwen. „Willensverneinung - , wil-loosheid, resignatie is heiligheid en zaligheid beide.
Maar deze negatie van den wil-om-te-leven is „genade - . De
mens, zoals wij hem zien en kennen, is een empirisch karakter,
gebonden aan tijd en ruimte en causaliteit. Maar het empirisch
karakter is een verschijningsvorm van 't intelligible karakter, dat
niet tijdelijk en ruimtelijk is en ook niet door causaliteit gebonden
is, maar vrij. Slechts in de volkomen negatie van den wil-om-televen treedt deze intelligible vrijheid, die de wil als „Ding an sich toekomt, te voorschijn. In zulk een individu heeft niet een verandering, maar een totale „opheffing - van 't karakter plaats 1 ) en
wanneer hij sterft, zal de wil, die zijn metaphysische kern vormt,
zich niet meer belichamen in iemand anders, daar deze wil uitgedoofd en „opgeheven - is; hij gaat in in het Niets, in het Nirwana
der Boeddhisten.
Dit beschouwt de gewone mens niet als verlossing, maar als
vernietiging. Wat zich tegen het vervluchtigen in het Niets verzet,
is slechts de wil-om-te-leven. „Wat na totale „opheffing - van den
wil over blij ft, is voor allen, die nog met willen vervuld zijn,
inderdaad niets. Maar omgekeerd, is voor hen, in wie de wil zich
bekeerd en „verneint - heeft, onze zo zeer reale wereld, met al haar
zonnestelsels en melkstraten Niets."
Invloed.

Schopenhauer heeft een geweldigen invloed uitgeoefend, vooral
op de kunst en daardoor op het grote publiek. „Wahrheit and
Dichtung - zouden we zijn filosofie kunnen noemen. Waarheid yinden we in zijn vaak meesterlijke, psychologische beschouwingen
der menselijke natuur en de sombere beschrijvingen van 't menselijk
leven. „Dichtung - tref fen we aan, wanneer hij tracht een constructie te geven van het wezen der wereld. Wanneer men bedenkt,
dat Schopenhauer een boeienden stijl schrijft, dat hij door zijn grote
belezenheid de voorbeelden maar voor 't grijpen heeft, dat hij niet
1 ) Dit is een soort bekering. Daardoor kan iemand totaal omgezet worden,
zoals 't voorbeeld is van Sch. — met Franciscus van Assisi is geschied.
Voor 't overige is er weinig aan iemand te veranderen en daarom is Sch. ook
een aanhanger van de leer der opvoedingsonmacht. Onderwijs en opvoeding
maken slechte en egoistisdhe mensen alleen maar voorzichtiger, terwijl de goede,
d.w.z. de medelijdende mensen, door slechte voorbeelden en slechte raadgevingen
niet bedorven warden. De erfelijkheid is het alles beheersende feit, wat hij met
verschillende voorbeelden tracht aan te tonen. In 't algemeen kan men zeggen,
volgens Sch., dat het kind van den vader den wil en van de moeder 't verstand
erft. Typisch voor Sch.'s karakter en voor zijn filosofie is, wat hij daarop
laat volgen : „als 't niet uitkomt dan.. zijn het onechtjes".
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voor inconsequenties terugdienst, dan kan men begrijpen, dat een
Duitse schrijver zijn filosofie „een geestige, een door verrassende
wendingen onderhoudende roman" heeft genoemd. Maar romantiek
en filosofie kunnen moeilijk samengaan. „Dichtung - is het, wanneer
hij als absolute waarheid verkondigt, dat het Ik twee zijden heeft,
n.l. wil en „voorstelling'', die identiek aan elkaar zijn. We vragen
met Prof. Van der Wyck, hoe dit is met het Ik, dat in een ziek
en zwakkelijk lichaam huist. Heeft dit reden om te geloven, dat
zijn organisme uitdrukking is van zijn wil ? 1 )
„Dichtung - is ook, wanneer Sch. de analogie van mens en wereld
uitdenkt, om tot kennis van 't „Ding an sick" te komen. Bestaat
die analogie? Tot bewijs heeft hij nodig, dat alle krachten, die in
de natuur schuilen, worden verheven tot willen, wat onjuist is en
alleen met rhetorische wendingen kan goed gepraat worden.
Zwaartekracht en 't menselijk willen molten dit gemeenschappelijk
hebben, dat ze beide in de buitenwereld iets kunnen veranderen,
ze zijn absoluut onderscheiden in hun wezen; wil veronderstelt toch
minstens bewustzijn.
De voorzichtige Kant waarschuwt tegen het onverzadelijk verlangen om te weten, waar weten onbereikbaar en enkel fantasie
mogelijk is. Met zijn proclamatie van den wil als grond aller
dingen, heeft Schopenhauer de waarschuwing van zijn meester in
den wind geslagen.
In Hegels systeem, dat de rede, het „Vernunftige - tot oer-grond
der dingen verhief, is het onverklaarbaar, waar dan 't onredelijke
en 't waardeloze vandaan gekomen is. Hebben we niet in een zelfde
alchemistisch proces te geloven, wanneer Schopenhauer toch nog
wel iets in de wereld ziet, dat waarde heeft en redelijk is? Ilit een
irrationeel wereldwezen, uit een blinden onzaligen wil, kunnen niet
de wetmatige, rationele wilsobjectivaties, die hij erkent, worden
afgeleid. Evenzo blij ft het menselijk intellect met zijn wetmatige
functies, denk aan de logica bijv., onverklaard.
Natuurlijk zijn er veel meer bezwaren.
We noemen nog een paar inconsequenties.
De bekende Zeller heeft eens gezegd, „dat Schopenhauer alle
tegenstrijdigheden en grillen van zijn nukkige natuur in zijn systeem
heeft overgedragen."
Van het meest radicale idealisme ( de objectieve wereld is een
product der voorstelling) gaat hij over naar 't grofste materialisme
( het denken is een product van de hersenen): eerst moet de materie
een blote voorstelling, dan moet de voorstelling een materiele
1)
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gebeurtenis zijn. Deze tegenstrijdigheid vindt men tussen 't eerste
en tweede boek van de „Welt als Wille and Vorstellung". Met
beide komt het derde en vierde boek in tegenspraak, waar de
schrijver zijn aesthetisch en ethisch standpunt ontwikkelt. Aanvankelijk wordt beweerd, dat alle voorstellen oorzakelijk bepaald
is, maar in de laatste boeken wordt gezegd, dat er ook nog een
hoger, niet causaal bepaald, kennen is, n.l. de aesthetische en
filosofische aanschouwing. Waar 't vroeger heette, dat 't intellect
product en dienaar van 't willen is, daar wordt ons nu geleerd, dat
dit intellect in bevoorrechte individuen zijn juk kan afschudden en
zich, niet alleen voor een kleinen tijd, tot de zaligheid van een
begeerte-vrije-beschouwing kan opheffen, maar zelfs zegevierend
zijn tyrannen bestrijden kan, doordat hij de macht verkrijgt om
den wil te doden.
Van waar dit alles? Schopenhauer geeft er geen antwoord op.
Als dit geen alchemistische filosofie is, wat is het dan?
Het pessimisme, door Schelling voorbereid en later door Ed. v.
Hartmann en Bahnsen nog verder uitgewerkt, vond zijn welsprekendste vertolker in Schopenhauer en deze beinvloedde de
literatoren. Tolstoi zegt: „Ik vind Schopenhauer de geniaalste der
mensen. We hebben hier de ganse wereld in een klein spiegelbeeld".
Sudermann, Hauptmann en Ibsen brengen Sch.'s denkbeelden
op 't toneel. Wagner doet het in de muziek. In ons land staan
Emants, Couperus (Eline Vere), Querido ( Mensenwee), Van
Eeden (Koele meren) en Helene Swarth onder zijn invloed. Door de
literatuur komt 't pessimisme meer in contact met het grote publiek.
We kunnen hier niet 't geweldige probleem: pessimisme contra
optimisme behandelen. We geven maar enkele opmerkingen over
Schopenhauers pessimisme. Het is duidelijk, dat men, om de waarde
van het zijn of 't gebeuren te beoordelen, een maatstaf moet
hebben. Waar vindt hij dien maatstaf? Bij 't hedonisme, de leer
dat de lust 't hoogste goed is. Is dit de juiste maatstaf, dan heeft
Schopenhauer misschien gelijk.
Misschien. Want ook is Schopenhauers balans niet eerlijk. We
noemen slechts een post. Hij noemt 't leven een „misselijk ding".
Maar hij vindt leven toch zo waardevol, dat hij maatregelen
neemt, om 't zo lang mogelijk vast te houden.
Wat De Genestet zijn patient in „Het haantje van den toren"
laat zeggen: „Te leven is toch zoet", is wellicht een meer menselijke
dan een filosofische waardering, maar toch uitdrukking, dat 't
leven op zich zelf al een creditpost is. Schopenhauer vergeet dit.
Zodra men zich boven 't hedonisme verheft en 't hoogste goed
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op hoger niveau zoekt, komt Schopenhauers rekening niet uit. Er
zijn geestelijke waarden, ook voor den „ongelovige, die tegen de
misere deter wereld opwegen. Schopenhauer is niet alleen hedonist,
maar ook fatalist: de a-logische wil immers rent in het wereldtheater als een kolderig paard heen en weer. Wie is 't eerst aan
de beurt om vertrapt te worden?
Hedonisme en fatalisme zijn de ouders van 't pessimisme.
2. Friedrich Nietzsche.
Levensloop.

Nietzsche is een echte zoeker naar wijsheid. Of hij ze gevonden
heeft? Het antwoord daarop hangt of van de levens- en wereldbeschouwing, die iemand aanhangt.
In de drie perioden van zijn leven vinden we dit gemeenschappelijke, dat hij streeft naar een nieuwe cultuur en dat hij den
filosoof bevoegd acht, am als rechter en wetgever des levens op
te treden, den filosoof, die tevens geroepen is om „Alte Werten
umzuwerten".
Voor we zijn streven bespreken, willen we iets meedelen uit zijn
tragischen levensloop. Tragisch ook hierdoor, dat hem alle evenwichtigheid ontbreekt: „Ich habe das Talent nicht, treu zu sein".
Hij blij ft allereerst niet trouw aan zijn godsdienstige opvoeding.
Zijn vader was predikant te Rocken in de nabijheid van Liitzen.
Ook zijn moeder stamde uit een dominees-familie.
Friedrich Nietzsche werd in 1844 geboren. Toen hij vij f jaar
was, stierf zijn vader aan een hersenverweking. Zo werd hij
opgevoed door zijn moeder. Na te Schulpforta voor de universiteit
te zijn voorbereid, liet hij zich te Bonn inschrijven als student in
de klassieke philologie. Toen beleed hij nog 't Christelijk geloof,
waarin hij was opgevoed. Aan de universiteit leerde hij ook
Schopenhauers werken kennen en werd diens aanhanger. Nietzsche
was een zeer begaafd student en zo werd hij op 24-jarigen leeftijd, nog voor zijn promotie, benoemd tot hoogleraar te Bazel. Dat
was in 1869. Toen 't volgend jaar de Frans-Duitse oorlog uitbrak, mocht hij, omdat hij Zwitsers burger was geworden, niet aan
den veldtocht deelnemen. Hij ging mee als ziekenverpleger en deed
toen een ziekte op die hem niet meer verliet.
Na zijn terugkeer gaat hij weer doceren en studeren. Ook komt
hij in nauwer aanraking met den groten componist Richard Wagner,
voor wien hij een geestdriftige verering opvat. Toen Wagners
theater in Bayreuth zou worden opgericht, dacht hij er een ogenblik over zijn professoraat neer te leggen en zijn pen in dienst te
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stellen van 't werk te Bayreuth. Hij woonde in 1876 de feesten
bij ter gelegenheid van de eerste steenlegging van het theater, was
ook getuige van de eerste opvoeringen, maar zijn geloof in Wagner
werd geschokt. Wel zingt hij Wagners lof nog en roemt hem als
den vernieuwer der cultuur, maar hij verlaat Bayreuth ontmoedigd.
Later zegt hij 't openlijk, dat Wagner geen vernieuwer, maar slechts
een handig navolger is.
Zijn slechte gezondheid dwingt hem zijn ambt neer te leggen.
In bekrompen omstandigheden leeft hij verder. 's Winters aan de
Riviera, 's zomers in de buurt van St. Moritz. Daar ,,overviel hem
de gestalte van Zarathustra en de gedachte van de eeuwige wederkomst -. Het plan ontwierp hij op een blad papier, dat 't eigenaardige onderschrift droeg : „6000 Fuss jenseits von Mensch
and
Een tiental jaren leeft hij nu in den afwisselenden toestand van
lijden en in-een-roes-werken, totdat, in 1889, hij een briefje schrijft
aan zijn vriend Brandes, waarin zich de waanzin openbaart. Dit
briefje was ondertekend: de gekruisigde.
Trouw werd hij verpleegd, eerst door zijn moeder, later door
zijn zuster.
Den 26sten Augustus 1900 overleed hij.
Leer.

In het begin van zijn loopbaan als hoogleraar schreef Nietzsche
een werk, waarin hij wilde aantonen, dat de toenmalige opvatting
van de Griekse kunst niet de ware was. Men zag het karakteristieke van deze kunst in de harmonieuze, schone uitbeelding van 't
beheerste Griekse leven. Neen, zegt Nietzsche, dat is maar een
uiting, n.l. de Apollinische, zoals hij ze noemt, die men vindt in
het epos. Maar den echten Grieksen geest vindt men in de „Dionysische kunstuiting, die den bruisenden hartstocht, het genieten met
voile teugen, 't bachantische leven uitbeeldt. En dat is de echte
kunst van het ware leven.
De tegenstelling van 't Dionysische en het Apollinische, de
tegenstelling van voluntarisme en intellectualisme, de tegenstelling
van Schopenhauers willen en Hegels idee, is ook het antagonisme,
dat Nietzsches leven doet splijten. „Hij is de nerveuze professor,
die gaarne een woest tyran wilde zijn en die heen en weer
geworpen wordt tussen 't stille genieten van de hoogste cultuurgoederen en het geheime, brandende verlangen naar 't hartstochtelijke leven. Nu eens zwelgt hij in de zoete zaligheid van 't aanschouwen en scheppen, dan weer verwerpt hij dit alles en geeft
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den teugel aan de driften, de instincten, de hartstochten. Niminer,
dat toont ons de hoogheid en reinheid van zijn wezen, is zinnelijk
genot, als zodanig, voor hem een waarde geweest: het genot, dat
hij zoekt, ligt of in het kennen op zich zelf, of in de macht als
zodanig. In den strijd tussen deze beide is hij gevallen" 1 ).
In de eerste periode van zijn leven is deze tweespalt nog aan
't oog onttrokken. Hij schijnt nog uit een vaste overtuiging te leven.
De toepassing van Schopenhauers filosofie, gevoegd bij de kunstscheppingen van Richard Wagner, tonen hem aan, dat de kunst
machtig is om te verlossen van het lijden dezer wereld, van den
onzaligen wil. Een nieuwe, hogere cultuur zal ontstaan, een nieuw
mensengeslacht, dat door krachtiger willen de engte van 't huidige
geestesleven zal verbreken. Geen traditie, geen autoriteit mag op
deze kunstzinnige cultuur haar invloed uitoefenen: de aesthetische
vrijheid mag noch door 't weten, noch door 't leven belemmerd
worden.
Toch staat hij innerlijk al kritisch tegenover Schopenhauer en
Wagner.
Na deze romantische periode komt hij in de baan van 't intellectualisme. De wetenschap zal leiden tot hoger cultuur. Niet de
filosofie of de metaphysica kunnen dit volbrengen, maar de positieve wetenschap en de ideeen van de Aufklarung. In dezen tijd
wijdt hij een boek aan de nagedachtenis van Voltaire. Met zijn
levensbeschouwing nadert hij tot de levensfilosofie van Feuerbach.
Deze tweede periode, de gelukkigste van zijn leven, duurt maar
kort, want nu breekt de Dionysische hartstocht door, de onbedwingbare zucht naar heersen, naar macht, naar 't meedogenloos
neerwerpen, dat de zich-uitlevende-krachtmens zich kan veroorloven.
Het sterkste instinct in den mens, zo ziet Nietzsche het nu, is de
evil tot macht. Die moet men aankweken. De wil tot macht geeft ons
ook een maatstaf ter beoordeling van goed en kwaad. Wat is
goed? Alles, wat het gevoel van macht, den wil tot macht, de macht
zelf in den mens verhoogt. Wat is slecht? Alles, wat uit zwakheid voortspruit. De zwakken en gebrekkigen behoren te verdwijnen. Dat is het eerste gebod der mensenliefde en men moet
dit gebod daadwerkelijk opvolgen.
Wat is schandelijker dan ondeugd, welke dan ook? Medelijden
met ongelukkigen en zwakken. Op zulk een wijze raast deze zieke,
lijdende man in dollen hartstocht voort.
We willen bier een vraag stellen.
1)
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Toen later zijn moeder hem met grote lief de en onbegrensd
medelijden verzorgde, kermde hij: „Moeder, ik ben zo dom, ik ben
zo dom.- Heeft toen het onderbewuste hem zijn harteloosheid verweten, heeft toen het geweten tot den omfloersten geest gesproken? Tijden van lijden maken den mens wijzer en daardoor
nederiger 1 ).
Nietzsche onderscheidt in deze periode van machtswellust twee
typen der moraal, n.l. de het-en- en de slavenmoraal.
De herenmoraal is uitgedacht door de sterken, de heersers. Goed
en slecht zijn voor hem hetzelf de als voornaam en verachtelijk.
„Veracht wordt de laffe, de kleinzielige, de aan enghartige nuttigheld hechtende; evenzo de wantrouwige met zijn onvrijen blik, de
zich vernederende, de hondensoort onder de mensen, die zich laat
mishandelen, de bedelende vleier, voor alles de leugenaar. - De
voorname mens voelt zich alsof hij waarde aan de dingen geeft;
hij heeft niet nodig, dat men zijn doen en laten goedkeurt; hij is
overtuigd van de macht van 't geld, waardoor men schenken en
geven kan; hij heeft alleen plichten tegenover zijns gelijken, maar
tegenover wezens van lagere orde handelt hij, zoals zijn hart het
hem ingeeft; hij staat „jenseits von Gut und Bose". In die herenmoraal, zo oordeelt Nietzsche, uit zich de gezonde zelfzucht, die uit
elken machtigen geest ontspringt.
De slavenmoraal daarentegen is een uitvindsel van de overwonnenen, de verdrukten, de lijdenden. Daarom is zij ook de
moraal van de ontaarden, de moeden, de zwakken. In haar uit zich
een pessimistischen argwaan tegen 't leven, tegen het hogere. Het
goede van de herenmoraal noemt zij wreed, boos, gevaarlijk, maar
omgekeerd heeft zij graag over de helpende hand, 't warme hart,
geduld, vlijt en deemoed en al die eigenschappen meer, welke
nodig zijn om den druk van 't leven te kunnen weerstaan. Ze roept
om vrijheid, gelijkheid en broederschap. Met het Jodendom en
door 't Christendom zijn de slaven, die „veel te velen - , naar boven
gekomen en zij hebben hun waardemeter tot heersenden maatstaf
gemaakt. Daardoor is ontaarding gekomen over het trotse Griekse
yolk, over de fiere Romeinen en ook over de Germanen, die „blonde
Bestien - . Slechts in den renaissancetijd, in gestalten zoals Cesar
Borgia, is de herenmoraal herleefd. Ook in Napoleon I, „dieser
synthese von Unmensch und Uebermensch - .
1 ) Men denke bier ook aan Heinrich Heine, die in 't laatst van zijn leven
schreef : „Toen wij college liepen bij onzen lieven heer Hegel voelde ik me
als een god op twee benen, maar nu ik hier, te Parijs, op mijn zieken rug lig,
weet ik, dat ik maar een arm Joodje ben."
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Nietzsche wil nu dat de herenmoraal zal triomferen. Hij weet
Been schandelijke woorden genoeg te vinden om zijn haat tegen
het Christendom te luchten. Christendom is voor hem identiek met
ascese en wereldverachting. Christelijke moraal is voor hem hetzelfde als slavenmoraal, de moraal van de kleine luyden, de kuddedieren. „Te lang heeft men hen gelijk gegeven, deze kleine luyden:
daarom gaf men hen eindelijk ook de macht nu leren zij: „goed"
is slechts, wat kleine luyden goed heten. En „waarheid - heet
thans, wat de prediker sprak, die zelf uit hen voortkwam, deze
wonderlijke heilige en pleitbezorger van kleine luyden, die van zich
zeif getuigde: ik — ben de waarheid" 1 ).
Dit is nog de minst onwaardige manier, waarop hij tegen het
Christendom te keer gaat. Op andere plaatsen doet hij het op een
wij ze, die de vereniging van godlozen in Rusland hem niet kan
verbeteren. We geven het volgende staaltje om den lezers te laten
zien, hoe Nietzsche in spot en minachting zijn kracht zoekt. Hij
laat zijn held, Zarathustra, den „Berg-Prediger - ontmoeten, die
een kudde koeien toespreekt.
„Wat zoekt ge hier?" riep Zarathustra met bevreemding.
„Wat ik hier zoek?" antwoordde hij: „hetzelfde, wat gij zoekt,
gij spelbreker ! namelijk het geluk op aarde."
„Dat wilde ik van deze koeien leren. Want, weet ge, een halve
morgen spreek ik reeds hen toe en nu stonden ze op 't punt mij
antwoord te geven. Waarom stoort ge hen? Indien wij ons niet
bekeren en worden als deze koeien, zo komen wij niet in 't hemelrijk. Wij moeten namelijk een ding van hen leren: 't herkauwen.
En waarlijk, wanneer de mens ook de gehele wereld gewon en
dat ene niet leerde, het herkauwen: wat zou het hem bated' 2 ).
Zo spot Nietzsche verder. De „Berg-Prediger - is tot de armen
gegaan, omdat hij een hekel aan de rijken had. Maar de armen
hebben hem ook niet aangenomen en toen is hij naar de koeien
gegaan. „Die hebben het nog 't verst gebracht: die vonden het
herkauwen en het in-de-zon-liggen uit. Ook onthouden zij zich
van alle zware gedachten, die het hart doen branden."
„Welaanr zeide Zarathustra, „ge moet mijn dieren eens zien,
mijn adelaar en mijn slang — huns gelijken bestaan er tegenwoordig niet op aarde. Wees vannacht hun gast. En spreek met
mijn dieren van het geluk der dieren" 3
Niet alleen het Christendom bestrijdt hij, maar ook alle democratische strevingen en sociale bemoeiingen. Daarin ziet hij niets
.

1) Also sprach Zarathustra, IV. Der haszlichste Mensch.
2) Also sprach Zarathustra, IV. Der freiwillige Bettler.
3) Idern.
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anders dan dwaze gelijkmakerij, het neerhalen van de voortreffelijksten naar het niveau van de „Viel-zu-vielen - . De herenmoraal
moet zegevieren en deze kent alleen het recht van den sterkste.
Van die sterken moet men de krachtigsten nemen om hen te bezielen voor het ideaal van den voornamen herd:ken mens, den
„Uebermensch - .
Het beeld van dien „Uebermensch - heeft Nietzsche niet scherp
getekend. Hij bleef zich te veel in poetische beschrijvingen verliezen.
Enerzijds bedoelt hij er mee de geweldige persoonlijkheid, die
tegenover de massa staande, haar eigen aanleg uitleeft. Het kuddevee is er alleen, om door een gelukkig toeval zo nu en dan eens
zo'n genie voort te brengen. De genieen maken de geschiedenis.
Anderzijds verschijnt de „Uebermensch - als een nieuw mensensoort, dat zorgvuldig, in den loop der eeuwen, moet worden aangefokt; een mensensoort, dat bevrijd van de belemmeringen der
slavenmoraal, zijn herenmoraal in machtige levensontploaing geniet.
In Zarathustra vinden we zowel den enen als den anderen vorm
getekend.
Met fijne ironie heeft Windelband van deze dubbelzinnigheid
gezegd, dat juist deze onbestemdheid gemaakt heeft: „dat Nietzsches bestrijding van de slavenmoraal en haar supranaturalistische
grondslagen, hem juist bij degenen populair gemaakt heeft, die de
eersten zouden zijn den „Uebermensch" een kopje kleiner te
maken, omdat hij boven de „Vielzuvielen - uitsteekt".
De „Llebermensch - , dit heeft Nietzsche wel heel duidelijk gezegd,
kan slechts ontstaan uit de „tucht van het grate lijden". Een soort
ontstaat, een type wordt vast en sterk in den strijd tegen ongunstige
omstandigheden. Daarom acht hij, dat strijd en ook oorlog de meest
waardevolle middelen zijn tot hoger ontwikkeling. „De oorlog en
de moed hebben meer grote dingen tot stand gebracht dan de
naastenliefde. Gij zegt, dat een rechtvaardige zaak den krijg heiligt.
Ik zeg u, dat het de goede krijg is, die iedere zaak heiligt."
Zoals reeds gezegd is, wil hij niets weten van metaphysica. De
wereld van 't zienlijke alleen bestaat voor hem; alle metaphysische
en religieuze leerstellingen zijn dromen. God is dood, zo beweert
hij herhaaldelijk. Ook persoonlijke onsterfelijkheid verwerpt hij.
Toch is de „metaphysische bij hem sterker dan de leer.
Wanneer hij in 1881 in de buurt van St. Moritz vertoeft, ziet hij
niet alleen de figuur van Zarathustra, maar als een bliksemflits
schiet de gedachte van de „eeuwige wederkomst - in zijn brein.
De geschiedenis is als een zandloper, die om en om gezet wordt.
Hij tracht deze gedachte te beredeneren.
De wereld bestaat uit een eindig aantal elementen en bezit ook
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maar een bepaalde hoeveelheid energie. Wanneer alle mogelijke
combinaties der elementen zijn gevormd, moeten ze opnieuw beginnen, weer precies dezelfde reeks aflopen 1 ). „Het grote rad van 't
worden draait steeds van nieuws of aan." Met schrille kleuren
tekent hij het benauwende van de eeuwige repetitie, want oak al
't geringe, 't lage en 't gemene zal eeuwig wederkeren. Hij vindt
troost in het geloof, dat 't aan den mens zelf staat, de ontwikkeling naar hoger, tot den „Uebermensch - , op te stuwen. Wanneer
de mens door dit ideaal gegrepen, ondanks alle lijden, Loch het
leven roil, niet eenmaal, maar ontelbare malen, dan spreekt hij
daarmee uit op de meest besliste en krachtigste wijze de „Bejahung
des Willen zum Leben - . Daarin ziet Nietzsche de hoogste en meest
heroIke prestatie van den mens.
In den laatsten nacht, voor dien morgen, toen Zarathustra zijn
grot verliet, „gloeiend en sterk als een morgenzon, die uit donkere
bergen komt- , leert hij zijn jongeren een lied om hen te doen
begrijpen, dat smart de prijs is om 's levens schoonheid te doorschouwen.
„Leert gij nu mijn lied? Raadt gij, wat het wil?
Welaan! Welaan! Gij hogere mensen, zingt nu mijn beurtzang!
Zingt mij nu zelf dat lied, welks naam is „Nock Ein Mal" en
welks zin is „in alle Ewigkeit!" zingt gij hogere mensen, Zarathustra's beurtgezang!
Mensch ! Gib acht !

Was spricht die tiefe Mitternacht?
Ich schlief, ich schlief
Aus Lief en Traum bin ich erwacht :
Die Welt is tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh
Lust — tiefer noch als Herzeleid :
Weh spricht : Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit
— will tiefe, tiefe Ewigkeit!
De „filosofie- van Nietzsche heeft weerklank gevonden. Niet bij
de wijsgeren van professie, maar bij de grote massa, die zocht
naar een steunpunt voor haar wankele gevoelens. En wat biedt
Nietzsche hen feitelijk? De bekende wijsgeer Hans Vaihinger heeft
1 ) Hierin is Nietzsche niet origineel. We vinden deze ideeen, evenals trouwens de gedachten in zijn heren- en slavenmoraal ontwikkeld, reeds bij de
Griekse denkers.
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in zijn werk „Nietzsche als Philosoph - de leer van dezen leider
gekenmerkt als anti-moralistisch, anti-socialistisch, anti-democratisch, anti-feministisch, anti-intellectualistisch, anti-pessimistisch en
anti-christelijk. Dus bijna geheel negatief. En Loch, misschien juist
daardoor heeft hij gehoor gevonden bij de grote menigte van hen,
die of half ontwikkeld zijn of die zoeken naar een heilstaat. Kort
na Nietzsches dood schreef de bekende hoogleraar Friedrich
Paulsen over Nietzsche: „In de tijdschriften en dagbladen is hij
een blijvend artikel geworden. Zijn boeken behoren tot de meest
gezochte in de openbare bibliotheken". Zelfs is aan Prof. Paulsen
door leraars aan gymnasia verzekerd, dat dikwijls in de opstellen
van Duitse gymnasiasten de geest van Nietzsche duidelijk te
bespeuren viel.
Reclam gaf van verschillende van zijn werken een goedkope
uitgave en bovendien nog een „Auswahl - in vier banden, die
gretig gekocht werden.
Hoe is dit te verklaren?
Paulsen meent, dat de verklaring ook te vinden is in „gebrek
aan een ideaal, dat den wil bezielt en velen leidt tot eenheid van
streven - , in „het krampachtig zoeken en tasten naar lets groats
en bijzonders, naar een leidsman tot hogere bestaansvormen".
Inderdaad ook in 't laatste.
heimwee naar een paradijs, dat
Want in ieder mens leeft
herwonnen moet worden. Iedere godsdienst, iedere filosofie, iedere
levers- en wereldbeschouwing, zo zeide Prof. Bavinck eens, eindigt
in een eschatologie. Deze toestand van louter geluk moge de heilstaat van socialisten en communisten zijn, 't Nirwana der Buddhisten, 't rijk der humaniteit van Herder of de toestand, waarvan
Metschnikoff, op wetenschappelijke gronden meent te kunnen
profeteren, een toestand, waarin alle krankheid overwonnen zal
zijn en de dood alleen nog bestaan zal in een zacht en smarteloos
verval van krachten, overal en altijd is het de hoop, die de mensheid doet leven.
Alleen is er groat verschil over de wijze, waarop men dit beloofde
land kan bereiken.
Nietzsche wijst nu een weg, die den mens aanstaat: niet bestrijding en doding van de lagere, egoistische driften, maar juist het
aankweken en versterken van de instincten van den natuurlijken
mens. Hij, de mens, die de schakel vormt tusschen dier en „Liebermensch-, behoeft zich niet te binden aan de normen van waarheid
en zedelijkheid. De mens is vrij, volkomen vrij om te doen en te
laten wat hij wil: „Nichts is wahr Alles ist erlaubt".
,,Mijn broeder, blijf trouw aan de aarde en geloof hen niet, die
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u spreken van bovenaardse verwachtingen. Giftmengers zijn het,
of ze 't weten of niet."
„De „Uebermensch" is de „Sinn" der aarde!" Dat is de taal,
die de mens wil horen: de verlossingsleer van Nietzsche is een
evangelie naar den mens.
C. Het Positivisme.

„Een filosoof", zo heeft eens een geestig schrijver gezegd, „lijkt
op een blinde, die in een donkere kamer zoekt naar een zwarte
kat die er niet is" en menigeen, die de Duitse wijsbegeerte
van de 19de eeuw, welke zich hoofdzakelijk wijdde aan de oplossing van metaphysische problemen, heeft bestudeerd, is geneigd
met deze omschrijving in te stemmen. Toch kan men niet ontkennen,
dat deze verschillende richtingen, zij het dan ook vaak niet rechtstreeks, groten invloed op het denken en het leven van de volkeren
hebben uitgeoefend. No groter evenwel voor het volksleven zijn
de stromingen geweest, die we nu gaan beschrijven, n.l. het
positivisme en het materialisme.
Het positivisme wil zich verre houden van ijdele speculaties en
't najagen van metaphysische problemen. Het wil zich alleen bezig
houden met feiten, in het verzamelde feitenmateriaal de wetmatigheid ontdekken, om zo te komen tot echte wetenschap. Empirie en
inductie zijn de fundamenten, waarop het zijn gebouw wil optrekken. Zijn aanhangers willen niet trachten uit de zienlijke dingen
op te klimmen tot de onzienlijke realiteiten zo die er al machten zijn — en evenmin wensen ze door te dringen tot den grond
der verschijnselen in de wereld der werkelijkheid.
Ook deze richting is niet zo maar plotseling, in 't begin der
19de eeuw, uit de lucht komen vallen. We vinden er reeds sporen
van in de oudheid, n.l. bij den Sofist Protagoras en later bij de
Epicuristen. In den nieuwen tijd gaat de Engelse denker Francis
Bacon de lijnen scherper trekken; zijn landgenoot David Hume
plaatst zich in zijn kenleer op zuiver positief standpunt, maar eerst
door August Comte wordt 't een systeem, dat de vakwetenschappen geheel gaat beheersen en ontvangt 't ook zijn naam.
1. Comte.
Comte stamt uit een streng Katholieke familie te Montpellier.
Hij werd daar in 1798 geboren, ontving zijn opleiding op 't lyceum
van zijn vaderstad, om vervolgens te gaan studeren aan de polytechnische hogeschool te Parijs. Hij komt aan in 1816.
Frankrijk was, na de uitspattingen der revolutie, „reactionair"
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geworden. Mannen als Chateaubriand en Joseph de Maistre hadden, met meer anderen, de natie voorgehouden, dat autoriteit
enerzijds en geloof aan den anderen kant, de steunpilaren waren,
waarop een gezond volksleven moest rusten. Men deed na de
experimenten van revolutie en keizerrijk, alsof men 't geloofde. De
Maistre kon, zonder al te veel tegenspraak, de menigte vermanen
om zich te buigen voor koning en edellieden, voor paus en kerkelijke autoriteiten. „Laten zij beslissen, wat waar, goed en nuttig
is." Zelfs verkondigde hij de mening, dat men de natuurwetenschappen niet kon vertrouwen. Als zij beweren, dat eb en vloed
ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan, als zij verklaren,
dat water is samengesteld uit twee delen waterstof tegen een deel
zuurstof, dan noemt De Maistre dit „dogma's, die betwijfeld kunnen worded'.
Tegelijkertijd had men aan de „Normaalschoor te Parijs een
filosoof, waarvan men geloofde, dat hij „de waarheid" eindelijk
gevonden had. Het was de welsprekende Victor Cousin, die van
de stelling uitging, dat in iedere filosofie wel elementen van waarheid te vinden waren; dat men die waarheden moest samenlezen
en dan samensmeden tot een groats geheel. Had Goethe immers
niet reeds dit recept geschreven :
Das Wahre war schon langst gefunden,
Hat edle Geisterschaft verbunden,
Das alte Wahre, fass es an.
Het eclectisch spiritualisme werd dan ook door velen beschouwd
als het einde van alle tegenspraak en Victor Cousin was de alleenheerser op 't gebied der filosofie, terwijl zijn invloedssfeer zeer
vergroot werd door 't felt, dat alle leraars voor hogere betrekkingen
aan de „Normaalschool - werden opgeleid.
Op de polytechnische, waar Comte studeerde, trok men zich van
die officiele filosofie niets aan. Men wierp zich daar op de studie
der natuurwetenschappen, terwijl men zich bij wijze van a fleiding
bezig hield met maatschappelijke vraagstukken. Voor de laatste
kon men terecht bij den graaf Saint-Simon, die utopistische plannen ter verbetering van de maatschappij ontwierp.
Deze socialistische edelman beoogt lotsverbetering van de bezitlozen, door invoering van een nieuw begrip: „persoonlijk eigendom - . Hij wil n.l., dat er alleen van eigendomsrecht sprake zal
zijn als het goederen betreft, die iemand door eigen arbeid heeft
voortgebracht; de staat is de enige bezitter van grond en productiemiddelen en verdeelt die volgens behoefte en bekwaamheid. Comte
heeft ook grote belangstelling voor sociale vragen, maar kan dit
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,,Saint-Simonisme - niet accepteren, omdat hij te goed inziet, dat
sociale hervormingen niet uitsluitend kunnen steunen op gevoelsmotieven en medelijden.
Hij is het eens met de „reactie'', die bij monde van De Bonald
geleerd had, dat de Aufklarung gefaald had, omdat zij meende,
dat de rede met eigen middelen de waarheid zou kunnen vinden
en de maatschappij zou kunnen inrichten en omdat zij aan het
believen der individuen wilde overlaten hoe zij de gemeenschap
wilden inrichten. Comte is er van overtuigd, dat de Aufklarungsfilosofie, mitsgaders de revolutie, die zij heeft voortgebracht, bankroet heeft geslagen. Haar fouten waren, dat men de individuen
te veel zelfstandigheid had geschonken, het vrije onderzoek had
toegelaten en den mens autonomie op allerlei gebied had toegestaan.
Comte ziet meer heil in een toestand zoals die bestaan heeft in
de Katholieke Middeleeuwen, toen gebondenheid het parool was.
Evenwel moet in de plaats van de theologie, de heerschappij van
die echter even weinig
de positieve wetenschap gesteld worden,
vrijheid van denken kan toestaan als de theologie van weleer. Er
moet autoriteit zijn, maar dat dwingend gezag moet toegekend
worden aan de wetten, die 't verstand heeft ontdekt in natuur en
historie.
Dit zijn zijn principes. Hij gaat nu aan den arbeid om die
wetten op te sporen en zo wordt de positieve filosofie geboren.
Voor we deze richting in hoofdlijnen schetsen, willen we eerst
's mans levensloop nagaan.
Gedurende het ontwerpen van 't positieve systeem, wordt hij
door overspanning krankzinnig. Hij herstelt en in 1829 is zijn
hoofdwerk voltooid, dat in de dertiger jaren verschijnt onder den
titel: „Cours de philosophie positive". Comte hoopte, dat men hem
nu wel een professoraat in de filosofie zou waardig keuren, maar
hij hoopte te vergeefs. Ook een leerstoel voor de wiskunde gunde
men hem niet. Hij moest zijn brood verdienen met schrijven en
lesgeven, zodat hij armoe leed.
Enkele welgestelde vrienden en vereerders boden hem toen
financiele hulp. Er komt opnieuw tegenslag, doordat hij weer
zenuwziek wordt. Hij herstelt weer. War zijn ziekte had hij zich
van zijn vrouw laten scheiden, nu hertrouwt hij met een jonge
vrouw, Clotilde de Vaux, die hem na een jaar ontviel.
Dit lot leerde hem, dat 't positivisme alleen den mens niet kan
bevredigen, dat 't blote empirisme niet aan alle menselijke behoeften kan voldoen. Hij wil nu een nieuwe religie stichten, die aan de
eisen van 't gevoel recht doet en toch op positieve grondslagen rust.
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We komen hier later op terug.
Door 't stichten van deze nieuwe religie, werden vele van zijn
vrienden van hem vervreemd. Hij leefde voortaan eenzaam. In
1857 overleed hij.
Het menselijk denken ontwikkelde zich, volgens Comte, in drie
stadien. De eerste fase is de theologische periode. Dan is de fantasie de functie, die de leiding heeft. Men meent het diepste wezen
der dingen, hun eerste oorzaken en hoogste doeleinden te kunnen
doorzien. Natuurgebeurtenissen worden toegeschreven aan 't ingrijpen van persoonlijke wezens, goden en geesten. Dan hebben
we nog te doen met het polytheisme, doch in het monotheIsme
worden deze individuele godengestalten vervangen door een
abstractie, die men God noemt. Dit monotheisme vormt den overgang naar de tweede fase, het metaphysische stadium. Dan gaat
men over de dingen nadenken, stelt algemene begrippen op, die
men beschouwt als de ware werkelijkheid, die achter de zichtbare
wereld heerst. Natuurgebeurtenissen herleidt men tot krachten, die
men weer denkt als de werkzaamheden van een oerwezen: de
natuur. Evenals in 't eerste stadium verbeeldt men zich, dat men
absolute kennis van 't innerlijkste wezen der werkelijkheid kan
verwerven. Dit metaphysisch stadium is een voorbereiding voor 't
derde, het positieve stadium. Dan doet men afstand van den eis,
dat het absolute gekend moet worden. „Het enige absolute principe is, dat alles relatief is." Men gaat door waarneming en experimenten de feiten bestuderen en in de feitenwereld de wetten, d.w.z.
de regelmatigheid in voorkomen en verloop der verschijnselen,
opstellen.
Wat heeft men daaraan? Vertrouwende op de onveranderlijkheld der natuurwetten, kan men uit het verleden de toekomst
berekenen en zo zijn kennis in dienst van practische doeleinden
stellen: savoir pour prevoir.
We moeten dus de verschijnselen bestuderen; dit is echter niet
zo gemakkelijk. Daarvoor is nodig een „hierarchie - van weten.
schappen, die van 't eenvoudige naar 't meest samengestelde voortschrijdt. Op de wiskunde volgt de astronomie, dan de physica,
verder de chemie, de biologie, welke ook de psychologie omvat,
en eindelijk de sociologie. Men moet zich de verhouding tussen
deze vakken niet zó denken, dat het volgende eenvoudig uit het
voorafgaande ontstaat. Integendeel, de opeenvolgende wetenschappen krijgen steeds met ingewikkelder feiten te doen, maar
in die meer gecompliceerde verschijnselen, krijgen we behalve met
de meer elementaire van een vorig gebied, te doen met lets geheel
13

193

nieuws. Om een voorbeeld te geven: de biologie heeft te doen met
de physica en de scheikunde, maar het feit, dat we daar 't leven
ontmoeten is iets geheel nieuws. Dat leven kan ook niet afgeleid
worden uit natuur- en scheikunde en om 't te bestuderen hebben
we een eigensoortige methode nodig.
Zoals uit de hierarchie der wetenschappen blijkt, staat de sociologie aan de spits. Comte wil immers een nieuwe, gelukkiger
maatschappij stichten met behulp van de positieve wetenschap. Hij
doorblikt nu het veld der wereldhistorie en ontdekt weer drie
stadia', die parallel lopen met de fasen van 't denken. Met de
fase van 't theologisch kennen correspondeert de militairistische
maatschappij. Het leven en handelen van den mens wordt volkomen beheerst door absolute autoriteiten. Zo'n periode ziet Comte
in de hierarchie en in 't keizerschap van de eerste helft der Middeleeuwen. Met het metaphysisch stadium loopt de tijd, dat de ambtenaren, de juristen heersen, evenwijdig. De middenstand komt
namelijk naar voren en eist politieke rechten. Die rechten of te
grenzen is 't werk der juristen. In deze periode wordt 't militairisme meer op den achtergrond gedrongen; het dient meer tot
verdediging dan tot verovering.
Het positieve stadium in de wetenschap stemt overeen met 't
industriele in de maatschappij. Het economische leven dringt de
militaire belangen op den achtergrond. De economische en sociale
strijd komt in de plaats van de politieke; de economische krachten
beheersen de inrichtingen van den staat en de wetgeving. Nu komt
men voor een nieuwe taak te staan: het industriele proletariaat zó
in de gemeenschap in te lijven, dat het zich als mede-arbeiders van
't grote geheel voelt. De eisen voor 't yolk zijn: regelmatige arbeid
en een verstandig opvoedingssysteem. Het positivisme kan hierin
voorzien.
Hoe hebben we over deze historische beschouwingen te denken?
Het is wel heel duidelijk, dat we hier te doen hebben met een
reconstructie van de geschiedenis, zoals die in Comte's systeem
past. Heel fijntjes maakt de bekende schrijver Friedrich Paulsen
aan Comte dezelfde aanmerking. „Het Positivisme, zoals 't door
Comte ontworpen is, wil in de eerste plaats zuiver weten, blote
synthese van alle wetenschappelijke kennis zijn. Maar ook hij
mengt daarin geloofselementen, dat gebeurt ten eerste in de
geschiedenisfilosofie, zij heeft hier, gelijk overal, den vorm, dat ze
de geschiedenis als weg naar een bepaald doel voorstelt. Dit doel
kent de filosoof en dat is eigenlijk zijn hoogste wetenschap, daarmee heeft hij den sleutel van de geheimenissen der wereld. Dat is
het ook, wat hem discipelen toevoert; gelijk zich vroeger de
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gelovige menigte verzamelde om orakel en profeten, zo verzamelen
zij zich nu om den filosoof, om van hem te horen, waarheen de
weg voert; wat in de toekomst ligt.
Comte's filosofie is geheel op geschiedenisfilosofie ingesteld; ze
is een poging, den tot nu toe gevolgden weg der mensheid in samenhang te overzien en vandaar uit de richting te bepalen, waarin de
verdere geschiedenis zich bewegen zal. Door de wet der drie
stadien wordt de plaats en de taak van het heden bepaald. Zijn
taak is natuurlijk juist die, waaraan de filosoof net begonnen is, of
die hij zo gelukkig was, juist in grote trekken klaar te krijgen; in
dit geval dus de fundering van de positieve filosofie als definitieve
vorm van 't menselijk kennen en de fundering van de positieve
politiek, die zich nu zal doorzetten in de toekomst. Zo loopt ook
hier het wereldproces midden door de hersenen van den filosoof;
„nicht ohne es ein wenig zu verriicken -. Comte gevoelde en gedroeg
zich in zijn latere jaren als Hogepriester der mensheid, die, in
de linkerhand het verleden, in de rechterhand de toekomst houdend,
haar lot weegt en bepaalt" 1 ).
Wanneer Paulsen hier zegt, dat Comte zich gedroeg als Hogepriester der mensheid, dan zinspeelt hij op de nieuwe religie, die
Comte creeerde na den dood van zijn tweede vrouw. Hij is er niet
meer van overtuigd, dat de positieve wetenschap zonder meer, voldoende is om de hervorming der maatschappij te doen zegevieren.
Hij meent nog, dat de positieve filosofie ons kan leren, hoe de nieuwe
orde der dingen er uit zal zien, maar de totstandkoming van deze
reformatie is slechts te wachten van het „affectieve principe",
d.w.z. het gevoelsleven. Terwijl hij vroeger geleerd had, dat de
vooruitgang van de mensheid hierin bestond, dat het intellect hoe
langer hoe meer het affectieve leven ging beheersen, is hij nu van
oordeel, dat de heerschappij van 't hart over 't verstand, de voorwaarde is om die maatschappij te scheppen, waarin „de lief de als
principe, de orde als basis, de vooruitgang als doer zal gelden.
Daar de beroemde physioloog Gall aangetoond had, dat bovenbedoelde rangorde, 't gevoelsleven primair en 't verstand secundair,
een hoofdkenmerk was van de vrouwelijke hersenen, baseerde
Comte hierop zijn cultus van de vrouw, die hij tot een wezenlijk
bestanddeel van de nieuwe religie maken wilde. „Hij, die met de
trotse eis van een positivistisch pausdom begonnen was, eindigde
met een beroep op het proletariaat en de vrouwenemancipatie - 2 ).
Hoe ziet deze nieuwe „eredienst - er uit ? Liturgie, gebeden,
1) Fr. Paulsen, Einleitung i. d. Philos., 1923, S. 342.
2) Windelband, Gesch. d. Philos., S. 522.
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sacramenten, bedevaarten en vastendagen ontbreken er niet. Aileen
God ontbreekt. In de gebeden wordt God niet aangeroepen,
maar „le grand etre, d.w.z. de mensheid. In de Imitatio Christi
van Thomas a Kempis, een boek, dat veel wordt gelezen, vervangt
men den naam van God door 't woord „mensheid - .
Comte wil een „religie der humaniteit - grondvesten. In de eerste
plaats is daarvoor nodig een „private eredienst". Deze moet dankbaarheid jegens de voorvaderen en verantwoordelijkheid ten opzichte van 't nageslacht aankweken. Schutsengelen waken over
ons: nog levende of ook reeds gestorven vrouwen moeten als
zodanig vereerd worden. Naast dezen „persoonlijken cultus - zal er
ook een „openbare eredienst" zijn, die gewijd is aan de nagedachtenis van al die grate mannen, die de mensheid hebben gediend
met hun gaven. Het ceremonieel voor dezen cultus heeft Comte
precies uitgewerkt; ook heeft hij een „positieven kalender - ontworpen, waarin elken dag, elke week, elke maand een groot man
vereerd wordt. Per jaar zullen er vier-en-tachtig vastendagen zijn
en negen sacramenten worden ingesteld. Een priesterdom bestaande uit filosofen, artsen en dichters zullen dienst doen als
raadgevers en richters. De vrouwen moeten verre blijven van 't
openbare leven, maar door hun zorgen voor het gezin tot echte
priesteressen worden.
Het hoogste object van dezen positieven eredienst zal zijn de
mensheid, le grand etre, de totaliteit van alle gestorven, nu levende
en toekomstige mensen, die in kleiner of grater kring hebben meegewerkt of meewerken zullen, aan den vooruitgang en de gelukzaligheid van 't menselijk geslacht.
Wat zullen we hiervan zeggen ?
Ik meen, dat Paulsen de zaak juist ingezien heeft, door te
beweren, dat wereldproces zijn loop heeft genomen midden door
het verstand van Comte: „nicht ohne es ein wenig zu verriicken - .
Daar kunnen we 't bij laten.
Toch heeft deze mens een geweldigen invloed uitgeoefend op
't denken van de 19de eeuw, zowel in Frankrijk als in Duitsland,
zowel in Engeland als in Nederland. In Duitsland vooral op de
beoefenaars der natuurwetenschap. In Engeland op de filosofische
richting en op de geschiedschrijving. Een van Comte's Engelse
volgelingen was Thomas Bucle, die in zijn „History of civilization
of England" de methode van Comte volgde. Hij Wilde de natuurwetten, die 't leven van het yolk beheersen, opzoeken, om uit de
wetmatige veranderingen, die optreden, de toekomst te voorzeggen.
Tegen deze opvatting, n.l. dat de natuurwetten feitelijk de historie
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maken, komt met gloeiende geestdrift de Schotse schrijver Thomas
Carlyle op. „De universele geschiedenis, de geschiedenis van datgene, wat de mensheid in deze wereld volbracht heeft, is in den
grond van de zaak niets anders dan de geschiedenis der grote
mannen, die daarin gearbeid hebben. Zij waren de leiders der
mensheid, deze Groten; zij waren de bouwers, de voorbeelden en
in de volste betekenis de scheppers van alles, wat de grote massa
der mensen volvoerd en bereikt heeft - . Hij, wil dat de helden, en
dat zijn niet alleen krijgslieden maar ook denkers, dichters en
profeten, zullen geeerd en vereerd worden 1 ).
2. M i 1 1.
Het positivisme werd uitgebouwd door den Engelsen vriend en
vereerder van Comte, n.l. John Stuart Mill. Deze Mill 2 ) , wel te
onderscheiden van zijn vermaarden vader, James Mill, is beroemd
geworden door zijn „System of Logic", dat vooral in de natuurwetenschappelijke kringen groten bijval vond. Ook hij wil de
algemene wetten opsporen en geeft in scherp geformuleerde regelen
aan, op welke wijze dit kan geschieden, inzonderheid op 't gebied
der experimenten. Ook hij wil de geschiedeniswetenschap „tot
natuurwetenschap verhef fen - .
Liever dan van dit werk, hoe belangrijk ook, een overzicht te
geven, willen we enkele regelen wijden aan de positivistische
ethiek, waaraan ook Mill nieuwe trekken heeft toegevoegd.
Men bestempelt deze ethiek gewoonlijk met den naam utilisme.
John Stuart Mill had reeds twee voorgangers op het terrein
van de utilistische ethiek, n.l. Jeremias Bentham en zijn eigen
vader James Mill.
Bentham (1748-1832) was nog een echte discipel van de Aufklarung. Hij kende dus geen respect voor de autoriteit van het
historisch gewordene, maar oefende er scherpe critiek op uit; hij
1) Zie zijn : Over Helden en Heldenverering, Nederlandse vertaling in de
Wereld-Bibliotheek.
2) John, die in 1806 geboren werd, was in zijn jeugd een „wonderkind".
Op drie-jarigen leeftijd moest hij reeds Grieks en rekenkunde leren. Toen hij
zes jaar was, was hij al een kleine geleerde. Tien jaar oud, had hij de gehele
elementaire wiskunde onder de knie en op twaalfjarigen leeftijd kende hij reeds
de belangrijkste schrijvers der oudheid, schreef een verhandeling over de
Rameinse regering, terwijl hij aan de studie der logica began. Hij gaat enkele
jaren later filosofie en rechtswetensohappen studeren en sticht op zestienjarigen
leeftijd een utilitaristische vereniging, am de leer van Bentham te verbreiden.
Prof. Casimir meent, dat deze opvoeding zich later wel gewroken heeft.
„Herhaalde zwakte-toestanden en tijden van zenuwoverspanning, gebrek aan
geheugen voor positieve feiten, schijnen wel in verband te staan met die vroegrijpe ontwikkeling."
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had, als „Verlichtings-aposter, een onbegrensd vertrouwen in de
macht der rede. Het hoogste goed en dus ook 't hoogste doel, dat
de mens moet trachten te bereiken, formuleert hij in deze woorden:
„het grootst mogelijk geluk voor 't grootst mogelijke aantal mensen' Dit ideaal spreekt tot hem zó duidelijk, dat hij meent, dat
alien zijn denkbeelden moeten delen. 't Bevorderen van de algemene welvaart moet dus het doel zijn, waarop moraal en wetgeving zijn gericht. Maar dan moet men eerst vaststellen, wat deze
welvaart ( en haar tegendeel) omvat. Daartoe ontwerp hij een
ranglijst van de verschillende soorten van lust en onlust, van de
beweegredenen, welke iemand tot een handeling drijven, van de
omstandigheden, welke de waardering van lust en onlust beinvloeden en tenslotte van de individuele verschillen der gevoelsreacties.
Deze tabel, zo tracht hij aan te tonen, vormt de basis van alle
ethische normen; ze behoort ook de maatstaf te zijn bij de
uitspraak van de rechtbanken.
Bentham heeft dus een zuiver positivistische ethiek ontworpen.
Natuurlijk zijn er nog wel een paar moeilijkheden, bijv. deze: hoe
wordt het individu er toe gedrongen, om de eisen van 't algemeen
welzijn te beschouwen als norm voor 't eigen handelen. Met het
optimisme, eigen aan de Aufklarungsmensen, antwoordt Bentham:
wanneer iemand maar 't juiste inzicht heeft in den samenhang tussen individu en gemeenschap, dan zal hij ook inzien, dat zijn eigen
welzijn in dat van het geheel besloten is. Toch schijnt hij nog
niet 't volle vertrouwen in dit inzicht te stellen, want hij wenst
ook, dat door wetten en instellingen het egoisme in dienst van de
gemeenschap gesteld zal worden.
John St. Mill tracht nu de wel ietwat oppervlakkige zedeleer
van Bentham te verdiepen.
In de eerste plaats wil hij de mensen niet beschouwen als zuivere
egoisten; immers de mens deelt ook in de vreugde en smart van
anderen. Verder legt hij er den nadruk op, dat er kwalitatief
onderscheid bestaat tussen de lustgevoelens: er zijn geestelijke en
zinnelijke genietingen. Niemand, zo zegt hij, die echt geestelijk
genot gesmaakt heeft, zal deze willen inruilen tegen onafgebroken
zinnelijk genot.
Bovendien, zo betoogt hij verder, gebeurt het vaak, dat iets, wat
aanvankelijk gewaardeerd werd als middel om lust te winnen of
onlust te vermijden, later op zich zelf voor ons de hoogste waarde
verkrijgt.
Zoals blijkt, ontbreekt ook aan Mill niet het nodige optimisme
inzake de natuur van den mens, om een ethiek te ontwerpen, die
de norm in den mensch zoekt. Maar er is nog iets anders, waarop
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we willen wijzen. Mill en zijn aanhangers noemen hun systeem
utilitarisme, maar de vlag dekt bier de lading niet. Volgens 't
oordeel van Prof. Aalders moet men dit stelsel tot het heel gewone
hedonisme rekenen en deze schrijver motiveert zijn oordeel op de
volgende wijze :
„Het behagen, dat van zinnelijken aard is, wordt vergeestelijkt
door associatie van denkbeelden en gevoelens. De vreugde, die ik
vied in het bezit van wat om mij heen is, personen en zaken, groeit
uit tot gehechtheid aan geestelijke waarden: tot het vaderland,
waartoe deze personen en zaken behoren, of tot de gerechtigheid
als de orde, waarin zij zich onderling en in hun verhouding tot
mij bevinden. Tegelijk wordt de sfeer van datgene, wat mij aangenaam stemt, uitgebreid. Het hedonisme wordt universeel gemaakt. En daarmede houdt het op slechts genot van den enkele
na te jagen. Het wordt gemeenschappelijk genot en daarmee
sociologisch verwijd Bij het geluk is het ten slotte om genot
te doen" 1 ).
We zien dus, dat de positivistische ethiek gebaseerd is op een
niet gerechtvaardigd optimisme inzake de menselijke natuur en dat
zij, in tegenstelling met een andere autonome moraal, n.l. die van.
Kant, welke haar maatstaf zocht in het geweten, in het plichtsgevoel, haar normen feitelijk afleidt uit de lustgevoelens van
den mens.
3. Opzoomer.
Het behoeft ons niet te verwonderen, dat ook in ons land het
positivisme ingang vond en er zijn triomfen vierde. „Er waren er
hier, die Comte stoffelijk steunden. In Opzoomer vond dan de
school van Mill en Comte een glanzenden vertegenwoordiger, die
op 't geestelijk levee van de 19de eeuw in ons vaderland een
diepen invloed uitoefende - 2 ).
Deze Opzoomer, van wien 't gevleugelde woord: „het geld, dat
men aan scholen uitgeeft, kan men besparen aan de gevangenissen", afkomstig is, werd in 1846 benoemd tot hoogleraar in de
wijsbegeerte aan de universiteit te Utrecht. Hij aanvaardde zijn
ambt met een rede over: „De wijsbegeerte den mens verzoenende
met zich zelven". Deze verzoening vond hij in de Hegeliaanse
gedachte, „dat wijsbegeerte en godsdienst, vroeger telkens
verdeeld en elkander de zege betwistend, thans ten innigste zijn
verbroederd. Wat de hoogste waarheid der laatste is, dat is tevens
1) Dr W. J. Aakiers, De grond der zedelijkheid, blz. 49.
2) Prof. R. Casimir, Beknopte gesch. der Wij9begeerte, II, 200.
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de hoogste, de alomvattende waarheid der eerste. Slechts hierin
bestaat het verschil, dat de godsdienst nog onmiddellijk en zonder
bewustheid datgene is, waartoe de wijsbegeerte met volkomen
bewustzijn zich verheven heeft". Men was hier te lande nog niet
zover gevorderd in de leer van Hegel, dat zulk een betoog zonder
protest kon worden aanvaard.
Er stak een storm van verontwaardiging op.
Ook de studenten schenen het Opzoomer lastig te willen maken.
Ze werden in toom gehouden, doordat in die eerste dagen een
aantal „achtbare manned' geregeld naast de studenten op de
collegebanken plaats namen om de lessen aan te horen.
Twee jaar later gaat Opzoomer naar het positivisme over. Hij
wijst er op, dat de natuurwetenschap zulke prachtige resultaten
heeft bereikt en dat zij zoveel heeft gedaan in het belang der
mensheid.
Ook de andere wetenschappen dienen de natuurwetenschappelijke methode bij Naar onderzoek te aanvaarden en dus uit te gaan
van de ervaring. Zij moeten den weg der inductie, welke Bacon
aangegeven heeft, bij hun arbeid volgen. Om zijn ambtsbroeders
in de andere vakken te helpen, geeft Opzoomer dan een werkje
uit, waarin aangewezen wordt hoe dit kan geschieden. Dit boekje,
getiteld: „De weg der wetenschap", is in vele opzichten een navolging van Mill's logica en geeft dus weinig oorspronkelijks.
Opzoomer heeft als hoogleraar groten invloed uitgeoefend. Niet
alleen was hij een welsprekend docent, waardoor hij reeds vele
hoorders trok, maar in dien tijd was de studieregeling zodanig,
dat veel meer studenten dan tegenwoordig, filosofie moesten
lopen, zodat Opzoomer steeds voor dicht bezette collegezalen optrad. Hij hamerde het zijn leerlingen in, dat een wetenschappelijk
man de werkelijkheid niet verwringt naar zijn eigen inzichten,
maar zijn inzichten richt naar de werkelijkheid. Hij wil, „dat men
ook op geestelijk gebied onvoorwaardelijk buige voor 't gezag der
feiten, ijverig zij in het verzamelen van gegevens, schijn en werkeliikheid zorgvuldig onderscheide, allerwege vorse naar 't verband
van oorzaak en gevolg, zich niet aan woordenspel bezondige en
niet de uitkomst van 't onderzoek vaststelle, voor nog 't onderzoek
begonnen is". Natuurlijk werd dit recept voor wetenschappelijken
arbeid gretig aanvaard door hen, die openlijk, of in het geheim,
voornamelijk de theologie er van beschuldigden, dat zij deze voorschriften niet opvolgde.
Dit voorschrift van „Voraussetzunglosigkeit" in de wetenschap
is evenwel minder gemakkelijk op te volgen dan 't wel lijkt.
Immers, niemand komt zonder reeds een geestelijke structuur en
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inventaris te bezitten, tot de wetenschap; m.a.w., niemand staat
blanco tegenover 't materiaal, dat hij te verwerken kri.jgt, tenzij
aan dat materiaal alles ontbreekt, wat tot het gevoel van den
onderzoeker spreekt. Vervolgens: men moet zijn inzichten richten
naar de werkelijkheid; maar er is reeds een grote filosofische
bezinning nodig om vast te stellen, wat men onder de werkelijkheid verstaat. Plato meende, dat de ideeenwereld de ware werkelijkheid vormde, terwijl de tastbare wereld niets meer dan schijn
is; denkers van latere tijden beweerden juist het tegenovergestelde.
In de derde plaats komt de vraag, wat is een feit? Wanneer er
zich bijv. in het godsdienstig leven van een wens gebeurtenissen
afspelen, zal de ene onderzoeker van feiten, de andere van hersenschimmen spreken. Ook de eis, dat men op elk gebied het verband
tussen oorzaak en gevolg moet kunnen vaststellen, berust op de
onuitgesproken mening, dat waar een dergelijk verband niet aangetoond kan worden, van wetenschap geen sprake kan zijn, zodat
een groat deel van 't geestelijk leven buiten het terrein der wetenschappelijke bearbeiding valt.
De opvatting van Opzoomer is dan oak de oorzaak geweest, dat
men gedurende de laatste helft van de 19e eeuw, alleen die mannen
voor wetenschappelijke ambten geschikt achtte, die op godsdienstig gebied geen positieve overtuiging bezaten, of althans hun
religieuze opvattingen als een zaak „voor de binnenkamer - beschouwden; dat men het begrip Christelijke wetenschap als jets
onzinnigs uitkreet en dat de wetenschap, zoals die aan onze openbare universiteiten werd gedoceerd en beoefend, als de echte,
zuivere, onvervalste wetenschap werd gehuldigd.
In den loop van de 20ste eeuw zijn in deze opvattingen heel
wat veranderingen gekomen. Er zijn weinig geleerden meer, die
aan den eis der „Voraussetzunglosigkeit - vasthouden, zodra het
vragen betreft, die boven het empirisch weten uitgaan. Men heeft
ingezien, dat men overal in de wetenschap te doen heeft met vooroordelen, d.w.z., dat men uit moet gaan van veronderstellingen,
die niet bewezen kunnen worden. Verder is 't duidelijk, dat men
tot een wetenschap komt met opvattingen, die aangebracht zijn
door de vooropleiding. Wanneer iemand, om een voorbeeld te
noemen, het Darwinisme wil bestuderen, dan moge hij de overtuiging huldigen, dat dit stelsel aanvaardbaar of niet aanvaardbaar is, of hij moge van meening zijn, dat we deze hypothese nog
eens grondig moeten toetsen aan de feiten, hij heeft in elk geval
een oordeel, een voor-oordeel waarmee hij tot de dingen komt.
Een tweede verschijnsel, dat aan de 'positivistische eisen van
Opzoomer hun kracht ontnomen heeft is, dat men in de 20ste
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eeuw weer tot het inzicht gekomen is, dat er behalve natuurwetenschappen ook nog „Geisteswissenschaften" bestaan, die hun eigen
methode eisen, welke zeer veel verschilt van de methode der
natuurwetenschap 1 ).

D. Het Materialisme.
Een van de wereldbeschouwingen, die den grootsten invloed in
de voorgaande eeuw heeft uitgeoefend, is het materialisme. Oorspronkelijk opgekomen in den kring van de beoefenaars der
natuurwetenschap, maakte het spoedig een geweldigen opgang
onder de meer ontwikkelde lagen des yolks, totdat het ten slotte
zijn weg vond in de brede scharen van arbeiders, die hun Neil
verwachtten van het socialisme. Het woord materialisme wordt in
de filosofie in verschillende betekenissen gebruikt. Meestal duidt
men er die wereldbeschouwing mee aan, welke de opvatting huldigt, dat alles wat bestaat, dus al het zijnde, van stoffelijken aard
is en derhalve gekenmerkt wordt door de eigenschappen uitgebreidheid en ondoordringbaarheid. Verder poneert het de stelling,
dat de materie niet te beschouwen is als een rustend iets, maar
dat beweging haar werkingsvorm is. Met deze beginselen, materie
en beweging, kunnen en moeten alle gebeurtenissen in de wereld
verklaard worden.
In 't bijzonder legt 't materialisme er den nadruk op, dat de
zogenaamde bewustzijnsverschijnselen, dus het psychisch leven, uit
de beide factoren stof en kracht moeten afgeleid worden. „Dit
laatste punt, het herleiden van psychische verschijnselen uit de
physische, is de eigenlijke stelling van het materialisme" 2 ).
Ook van dit negentiende eeuwse materialisme kan men zeggen,
dat het een oude dwaling in een nieuw gewaad heeft gestoken.
Immers, in het materialisme van de vorige eeuw hebben we te
maken met het gerijpte denkproces, dat reeds bij de oude Grieken
een aanvang neemt.
Feitelijk is Democritus (460 ,-360 voor Chr.) de vader van 't
materialisme, zoals zijn land- en tijdgenoot Plato, de grondlegger van het idealisme is, hetwelk juist de tegenovergestelde
mening voordroeg, n.l. deze, dat de ware werkelijkheid door het
1 We kunnen bier deze kwestie niet verder behandelen. Belangstellende
lezers verwijzen we naar de vethandeling van Windelband : Kritische oder
genetische Methode? en Geschichte and Naturwissenschaft, in Praludien II.
Verder naar de kritiek op het Positivisme van Prof. Bavinck in zijn werk:
Christelijke Wetenschap.
2 ) Fr. Paulsen, Einleitung lid Philos., S. 63.
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rijk der ideeen wordt gevormd, terwijI de tastbare, de zienlijke
dingen niet meer zijn dan schijn.
Volgens Democritus bestaat de ganse wereld uit onzichtbaar
kleine lichaampjes, welke hij atomen noemde. Deze atomen mogen
van elkaar verschillen in grootte, in vorm of in Jigging, in het
wezen der zaak zijn ze aan elkaar gelijk. Ook de ziel van den
mens bestaat uit dergelijke atomen, hoewel deze ziele-atomen
behoren tot de kleinste, rondste en beweeglijkste stoffelijke deeltjes.
Deze leer werd later door de Epicuristen overgenomen en met
enige wijzigingen eveneens door de Stoicijnen.
In de Middeleeuwen vindt 't materialisme geen geschikten voedingsbodem, maar in den nieuwen tijd herleeft het met kracht.
De Engelsman Hobbes is een van zijn overtuigde aanhangers,
doch eerst in de 18de eeuw beleefde het in Frankrijk weer een
glansperiode door den invloed van de schrijvers La Mettrie
( L'homme machine) en Holbach ( Systeme de la nature). Daarna
kwijnt het weer, totdat de 19de eeuw de voorwaarden schept voor
een bloeiperiode van dit stelsel, dat zijn aanhangers, we kunnen
ook zeggen zijn slachtoffers, bij millioenen en nog eens millioenen
telde.
Die gunstige voorwaarden ontstonden enerzijds doordat de
speculatieve filosofie van Hegel hoe langer hoe meer van haar
invloed inboette en anderzijds doordat op natuurwetenschappelijk
gebied een aantal feiten werden geconstateerd, die in de eerste
plaats betrekking hadden op biologische problemen. Zo werd in
1839 door Schtvann ontdekt, dat de cel het elementair orgaan is
van 't lichaam der planten en dieren. Vijf jaar later toonde de
beroemde Liebig in zijn „Chemische Briefe" aan, dat een scheikundig proces ten grondslag ligt aan de levensverrichtingen der
organische wezens. Het volgende jaar verheft Schleiden zijn stem
tegen het aannemen van een bepaalde levenskracht, die nodig zou
zijn om het leven te verklaren. In het zelfde jaar komt Robert
Mayer met zijn beroemde „wet van het behoud der energie - . Het
is hier niet de plaats om na te gaan welke veranderingen deze
ontdekkingen teweeg moesten brengen op zuiver natuurwetenschappelijk terrein, maar we moeten wel constateren, dat zij niet
per se behoefden te leiden tot een materialistische levensbeschouwing. Evenwel, een groot aantal biologisch geschoolde geleerden
vond hierin genoeg gegevens, om een systeem op te bouwen, dat
den mens voor altijd van alle „bijgeloor zou kunnen verlossen.
Hun woordvoerders zijn Moleschot, Vogt en Biichner. We willen
hier hun denkbeelden wat nader uiteenzetten, voornamelijk om
deze reden, dat het materialisme de felste wapenen tegen het
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Christendom, ja tegen alle religie heeft gesmeed en toch na een
aanvankelijke zegepraal het veld heeft moeten ruimen. De oude
tegenstelling gnosis contra pistis verhief zich in al haar kracht.
Althans zo werd de situatie getekend door het materialisme. Dit
had de pretentie te beweren, dat het louter op wetenschappelijke
gegevens was gebaseerd, terwijl zijn tegenstanders werden bespot
als domme aanhangers van allerlei soorten van bijgeloof, die niet
het minste begrip hadden van wat de zuivere wetenschap voor
heilrijke boodschap aan het menselijk geslacht had te brengen.
1. Moleschot.
Moleschot werd in 1822 te 's-Hertogenbosch geboren. Hij
studeerde medicijnen en vestigde zich, na 't voltooien van zijn
studie, als privaat-docent in Heidelberg. Zijn vergunning om te
doceeren werd hem later evenwel ontnomen, omdat hij, en terecht,
beschuldigd werd van atheisme.
In 1852 verscheen zijn boek „De kringloop van het leven". In
dit werk bestreed hij het krachtbegrip van Aristoteles, eveneens
diens teleologie en bovendien het bestaan van een „levenskracht - .
Volgens hem hebben we alleen de gegevens: kracht en stof.
Hoe evenwel de stof aan het vermogen komt zich te bewegen,
wordt niet verklaard.
„Juist die eigenschap van de stof, welke beweging mogelijk
maakt, noemen we kracht", dicteert hij eenvoudig. De bekende
schrijver A. Lange constateerde dan ook in verband met deze
„oplossing - : „In den grond van de zaak krijgen we in plaats van
de ene mythe slechts een andere". De winst bleek dus niet groat
te zijn. Verder wordt verkondigd, dat stof en leven samengaan. Er
zijn in dit opzicht geen geheimen meer. Moleschot geeft 't volgende voorbeeld :
De bergwerker haalt fosforzure kalk uit den bodem, de Boer
bemest er zijn land mee; daar groeit de tarwe van, die wellicht in
het hoofd van den denker gedachten produceert. Dus met de stof
is 't leven gegeven, met het leven het denken en met het denken
de wil am het leven beter en gelukkiger te maken. Zijn we dus
in staat om onze hersenen de beste stof fen toe te voeren, dan
zullen ook 't denken en 't willen hun hoogsten trap van ontwikkeling bereiken en op deze wijze zal ook de sociale kwestie haar
oplossing vinden.
Twee jaar na 't verschijnen van bovengenoemd werk, ontbrandde de echte „materialisme-strijr. In 1854 werd n.l. in Gottingen een congres van natuurkundigen gehouden. Een der
sprekers was de physioloog Rudolf Wagner, die een voordracht
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hield over: „MenschenschOpfung and Seelensubstanz". In zijn rede
beweerde hij, dat de tegenwoordige stand der wetenschap toeliet
aan te nemen, dat het menselijk geslacht uit een paar ouders zou
zijn ontstaan, zoals de Bijbel leert. Er bestaat, zo betoogde hij
verder, een afzonderlijke aetherische ziele-substantie, die zich van
de ouders op de kinderen voortplant. Ook zeide hij, dat die zielesubstantie, na den dood, in een andere wereldruimte overgeplant,
vandaar kon terug keren, om met een nieuw lichaam te worden
toegerust. Hij voegde er aan toe, dat in religieuze zaken hem 't
eenvoudige kolenbrandersgeloof het liefste was.
Tegen dezen „fabrikant der echte, onvervalste Gottingse zielesubstantie" kwam Karl Vogt, destijds hoogleraar in de zoologie
te Geneve, in het harnas met zijn strijdschrift: „Bijgeloof en Kolenbrandersgeloof". Op heftige wijze gaat hij hierin tegen Wagner te
keen. Hij verklaart „dat, om het ietwat grof uit te drukken, de
gedachten in dezelfde verhouding tot de hersenen staan als de
gal tot de lever en de urine tot de nieren". De oorsprong van den
mens, zo dicteert hij, is veelvoudig; persoonlijke onsterfelijkheid is
een hersenschim, evenals het bestaan van ziele-substantie; de mens
onderscheidt zich in zijn natuur in geen enkel opzicht van de
dieren; misdaad moet men zien als een ziekte van de hersenen.
2. Buchner.
In dienzelfden tijd geeft Ludwig Buchner zijn berucht boek:
„Kracht en &of - in het licht. Dit werk heeft er het meest toe
bijgedragen het materialisme onder de grote massa ingang te doen
vinden 1 ). Over 't wetenschappelijk gehalte van dit boek zijn alien,
die in dit opzicht tot oordelen bevoegd zijn, het wel eens. Het
is ver beneden peil. We laten hier een paar getuigenissen volgen
van mannen, wien niemand het recht tot spreken kan betwisten.
Oswald Kii1pe verklaart: „In unheilbare Verwirrung befinden
sich die mannigfaltigen Auszerungen von Buchner" 2 ), wat hij dan
met verschillende voorbeelden bewijst, terwijl hij later nog eens
spreekt over „die kaum zu itherbietenden Verwirrung der Begriffe"
bij Buchner 2 ). 't Oordeel van Fr. Paulsen is niet minder ongunstig.
Ook hij geeft verschillende voorbeelden van „die heillose Verwirrung" van begrippen, die „wie betrunken durcheinander taumeln",
om dan zijn kritiek met deze woorden te besluiten: „Dat deze man
1) De eerste druk verscheen in 1854; in 1904 kwam de 21ste oplage van de
pers. In ons land verscheen een vertaling, die uitgegeven werd door „De Dageraad". Mijn exemplaar, de lste druk van de Nederlandse vertaling, is van 1894.
Of er in ons land nog meerdere uitgaven zijn gevolgd, is mij niet bekend.
2) Oswald Kii1pe, Einleitung i/d Philos., 11 Aufl., S. 223.
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op iedere bladzijde de „filosofen" beschimpt als lieden, die de gave
bezitten om de eenvoudigste en helderste zaken door 't gebruik
van een massa hoogdravende, inhoudloze woorden verward te
maken, „wird man hiernach gewisz in Ordnung finden" 1 ).
Is dus 't boek in filosofisch opzicht „minderwaardig", --- de
uitdrukking is van Paulsen als propagandageschrift is het
bijzonder geslaagd. In de eerste plaats worden hier meningen voorgedragen met zulk een apodictische zekerheid, dat de niet ter take
kundige lezer er wel van onder den indruk moet komen. Verder
geeft het boek heel wat feiten uit het gebied der natuurwetenschap, welke het vertrouwen in de deskundigheid van den schrijver
versterken, terwijl het van begin tot het eind het air aanneemt
van het mensdom te willen verlossen van den ondragelijken last
van onkunde en bijgeloof. Feitelijk is het echter niet veel meer dan
een oppervlakkig en onlogisch pleidooi voor het athelsme. Op
schier elke bladzijde tracht de schrijver aan te tonen, hoe dwaas
het is in een God te geloven.
Om deze bewering waar te maken geven we enkele citaten.
„Slechts door het bijgeloof of de onwetendheid der vroegere
eeuwen werd toen het bestaan van krachten in de natuur, die
onafhankelijk waren van de stof, voor mogelijk gehouden, terwijl
in den tegenwoordigen tijd de wetenschap die mogelijkheid geheel
heeft verworpen" (bladz. 1 ). We hebben de woorden, waar 't op
aankomt, onderstreept. Deze ouverture laat 't thema, dat 't gehele
stuk zal beheersen, al duidelijk onderkennen : Bijgeloof en onwetendheid, die het bestaan van machten boven de natuur erkennen, contra de wetenschap, welke ontwijfelbare zekerheid bezit.
We slaan een bladzijde om en lezen : „Nooit kan jets tot niets
of niets tot iets warden, hetgeen we in de volgende hoof dstukken,
handelende over de eeuwigheid van kracht en stof, zullen aantonen. Daaruit moeten we verder tot de zekere gevolgtrekking
geraken, dat de wereld niet, zoals de vromen ons leren, „geschapen" kan zijn, maar dat zij eeuwig is. Wilde men haar als een
schepping blijven beschouwen, dan zou men voor alles moeten
kunnen bewijzen, dat het mogelijk ware, dat iets uit niets kan
ontstaan, wat natuurlijk onmogelijk is" (bladz. 3 ). „De theologen",
we gaan weer een paar bladzijden verder, „stellen ons een
schepper der wereld, een God voor, als voortbestaande naast of
buiten de door hem geschapen en later aan zich zelf overgelaten
wereld. Voor ons is dit een onbegrijpelijk, tweeslachtig, uit God
1)
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Paulsen, Einleitung, S 90.

en wereld samengeraapt onding" (bladz. 5). Maar wat stof is en
kracht en dat beide eeuwig zijn, schijnt voor Buchner volkomen
begrijpelijk te zijn en deze beweringen kunnen zonder bewijs aanvaard worden.
Op deze wijze gaat 't het gehele boek door. De ene apodictische
bewering volgt op de andere, soms gesteund door citaten van
andere schrijvers, die eens geestes zijn met Buchner. Het ontstaan
van de eerste levenskiemen, de ontwikkeling der levensvormen,
Buchner schijnt van dat alles getuige geweest te zijn. De doelmatigheid in de natuur, de samenhang van hersenen en ziel, hij is
er volkomen mee op de hoogte. Wat dit laatste betreft, vindt hij
gelegenheid om de mensen gerust te stellen, die bang mochten
zijn, dat bij de voortgaande ontwikkeling tenslotte er geen plaats
mocht zijn in de hersenen om al die voorstellingen behoorlijk op
te bergen. Hij komt tot de conclusie, dat het aantal voorstellingen,
die een volwassen mens bezit, op ongeveer honderd duizend moet
geschat worden, terwijl het aantal hersencellen gerust op 500 tot
1000 millioen mag berekend worden. De verheugende slotsom van
dit betoog is dan ook, dat we ons voorlopig daarover nog geen
zorgen behoeven te maken, integendeel, „de grote hoeveelheid nog
niet gebruikte ganglien-cellen en cellen kunnen ons vervullen met
blijde hoop voor de toekomst" (bladz. 135).
Aan het slot van 't hoofdstuk over het Godsbegrip komt hij,
natuurlijk, volgens zijn logischen redeneertrant „weer tot het standpunt van de materialistische wijsbegeerte, namelijk tot de stelling,
dat de gehele wereld slechts beheerst wordt door de onvernietigbare en alomtegenwoordige kracht en stof. Dat daarmede het
geloof aan een scheppenden en onderhoudenden geest in de wereld
niet verenigbaar is en dat het hoogste ons bekende geestelijk
beginsel geen ander kan zijn dan het menselijk verstand, behoeft
geen nader betoog
Hij, die zich een god schept, legt daarmee
het vrije denken aan banden
De vrijheid van denken is echter
voor den mens het hoogste goed, het leidt tat ontwikkeling van het
verstand, tot erkenning der rechten van den mens, tot mensenlief de, tot ware humaniteit" (blz. 177).
Natuurlijk is in dit gedachtenstelsel geen plaats voor de idee der
onsterfelijkheid. „De menselijke fantasie'', zo orakelt Buchner,
„heeft natuurlijk niet nagelaten, zich over de vreugden in den hemel
een voorstelling te maken, evengoed als over het lijden der hel.
Maar een groot onderscheid is toch merkbaar; voor hemelgeluk
heeft althans de christelijke leer niet veel anders kunnen vinden
dan een eeuwige aanbidding van god; veel groter afwisseling was,
volgens die leer, in de straf fen der hel ( ook eeuwig) te bedenken,
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daar men in het lijden en den jammer op aarde een welvoorziene
staalkaart van de uitgezochtste ellende voor 't grijpen had. De
kerk verwijt de wetenschap altijd, dat zij zo materialistisch is. Maar
wie zal ontkennen, dat een der meest materialistische beschouwingen juist van de kerk uitgaat, waar zij spreekt van een stoffelijken
hemel en van de opstanding der lichamen? En toch is deze voorstelling niet zó troostvol of Martin Luther, zeker een man met
een sterk geloof, brak bij den dood zijner geliefde dochter Margaretha in gejammer uit met de woorden : het is mij een wonder,
hoe ik zo treurig kan zijn, daar ik toch weet, dat zij tot haar
welzijn den eeuwigen vrede heeft gekregen" (blz. 186).
We hebben genoeg citaten gegeven om te doen zien, aan welke
aanvallen het Christelijk geloof blootstond. Het is te begrijpen,
dat de „Dageraad - „het werk, dat zo groten invloed had en nog
heeft op den stroom der beschaving, voor een groteren kring van
lezers toegankelijk maakte" 1 ).
Paulsen constateerde, dat 't boek eerst zijn lezers had gevonden
in den beschaafden middenstand, die met kerk en belijdenis gebroken had en dat het daarna in „die niederen Gesellschaftsschichten was gedrongen en zo laat hij er op volgen: „est gehort jetzt zum
Handwerkszeug sozialdemokratischer Wanderprediger" 2
.

Het Materialisme, dat de pretentie had, op grond van de natuurwetenschappen een wereldbeschouwing te kunnen leveren, welke
met de overgeleverde denkbeelden over het bestaan van geestelijke
realiteiten finaal afrekende, moest het ondervinden, dat zijn sterkste
tegenstanders juist uit het kamp der natuurwetenschappelijke geleerden kwamen. In het jaar 1872 hield de bekende Berlijnse
geleerde Du Bois— eymond op een congres van Duitse natuurkundigen en artsen een lezing over de grenzen van de natuurkennis, welke lezing veel opzien verwekte. Kennis der natuur bedoelt, volgen Du Bois—Reymond, alle veranderingen in de stoffelijke wereld te verklaren uit de beweging der atomen. Konden
wij, zo luidt zijn betoog, alle veranderingen in de stoffelijke wereld
herleiden tot bewegingen van atomen, dan kon het heelal natuur►

1) Uit 't voorbericht van de Hollandse uitgave.
2) De eerste druk van Paulsens Einleitung verscheen in 1892.
Prof. Kohnstamm, die als student aanhanger van het atheisme was, kwam
in dien tijd met Prof. Van der Waals Sr. in aanraking. Prof. Van der Waals
was een wereldberoemd physicus en.... een gelovige. Dit ging boven K.'s
bevatting. Hij wilde het Christendom bestrijden en daartoe wapens halen uit
Biichners boek. Maar welk een ontgoocheling. „Hadden deze kreupele redeneringen en oppervlakkigheden een generatie kunnen boeien ?" zo vroeg hij
zich af. „Dan was het met die generatie niet best gesteld", luidde zijn conclusie.
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wetenschappelijk worden verklaard. Wat kunnen we in dit opzicht
bereiken?
Neem aan, dat een of andere geest gedurende een klein tijdsbestek de ligging en de beweging van alle atomen in het universum
kende, dan zou deze geest in staat zijn, volgens de regelen der
mechanica, de gehele toekomst en het gehele verleden te doorschouwen. Maar, afgezien van 't felt, dat we hiermee een voor
den menselijken geest onbereikbaar doel hebben genoemd, zo zou
ook deze geest voor twee raadselen blijven staan. Hem zou 't
wezen van materie en van kracht onbegrijpelijk blijven, m.a.w. hij
zou niet in staat zijn de atomen zelf te begrijpen. Daaruit volgt,
dat hij ook niet bij machte zou zijn, uit de atomen en hun
bewegingen slechts het eenvoudigste verschijnsel van het bewustzijn te verklaren. Du Bois—Reymond kwam dan ook tot deze
slotsom: „Onze natuurkennis is besloten tussen de beide grenzen,
waarin het onvermogen enerzijds om materie en kracht te begrijpen, anderzijds om psychische gebeurtenissen uit materiele voorwaarden of te leiden, haar eeuwig besluit. Binnen deze grenzen is
de natuuronderzoeker heer en meester buiten deze grenzen
kan hij niet komen en zal hij ook nimmer komen."
Achttien jaren later heeft Du Bois—Reymond deze gedachten
uitgewerkt in een voordracht: „Lieber die sieben Weltratser. Hij
somt hier op de zeven raadselen, waarop heden ten dage de
wetenschap Been antwoord kan geven en ten dele nimmer zal
kunnen geven. Deze raadselen zijn: het wezen van stof en kracht,
de oorsprong der beweging, het ontstaan van het leven, de doelmatige inrichting van de natuur, het ontstaan van de eenvoudigste
zintuiglijke gewaarwording, het redelijk denken en daarmede verbonden de oorsprong van de taal en tenslotte de wilsvrijheid.
Het probleem van 't ontstaan van het leven, de doelmatigheid
in de natuur en de oorsprong van het denken, acht hij oplosbaar.
Maar geldt voor deze drie vraagstukken op dit ogenblik het
ignoramus (we weten het niet), voor de andere vier problemen
moet men besluiten tot een ignorabimus (we zullen 't nooit weten).
Deze beschouwing nu van Du Bois—Reymond, welke een
vuistslag was in het gezicht van de verwaten materialisten, gold
sedert dien tijd als een soort programma voor 't wetenschappelijk
natuuronderzoek.
3. Haeckel.
Niet alzo voor Ernst Haeckel, hoogleraar in de zoologie te Jena.
Als vakgeleerde was hij een buitengewoon bekwaam man, dock
hij meende, dat hij het Materialisme nieuw leven kon inblazen
14
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door het mensdom met zijn filosofische beschouwingen gelukkig
te maken en op 't gebied der wijsbegeerte was hij slechts een
beunhaas. De oude materialistische gedachten werden nu onder
den naam van Monisme aan den man gebracht.
In 1899 publiceerde hij zijn boek „De tvereldraadselen - , een
werk, dat in honderdduizenden exemplaren verkocht werd (in
1918 verscheen het 330ste duizendtal) en in bijna alle beschaafde
talen werd overgezet 1 ), zodat men zeggen kan, dat hij de leidsman is geweest van die talloze beklagenswaardige mensen, die
zoekende naar een nieuwe wereldbeschouwing, zich blindelings
overgeven aan een schrijver, die met de nodige zelfverzekerdheid
zijn waren aan de markt brengt en zijn haat tegen al wat geloof
heet, in een wetenschappelijk gewaad weet te hullen.
Zoals de lezer begrijpt is de titel van Haeckels boek gekozen
als terugslag op de voordracht van Du Bois—Reymond. Moest
deze voor de zeven sfinxen halt houden, Haeckel lost de raadselen
met een zin op. „Naar mijn mening", zo schrij ft hij, „zijn de drie
„transcendentale - raadselen ( dus no. 1, 2 en 5) door onze opvatting van de substantie als zodanig vervallen; de drie andere,
moeilijke, maar oplosbare problemen (3, 4 en 6) zijn door onze
moderne ontwikkelingsleer 2 ) afdoende opgelost; het zevende en
laatste wereldraadsel, de vrijheid van den wil, is in 't geheel geen
voorwerp van critische wetenschappelijke verklaring, daar zij als
zuiver dogma op niets dan dwaling berust en in werkelijkheid
volstrekt niet bestaat" 3 ).
Natuurlijk is deze „argumentatie" rijkelijk voldoende voor de
goedgelovige schare. Haeckel schrijft nu in een veertigtal bladzijden
over lichaamsbouw en leven van den mens, over de ontwikkeling
der menselijke kiemen en de afstammingsleer, waarin waarheid en
fantasie meesterlijk door elkaar zijn geweven. Aan het slot van
't hoofdstuk over onzen lichaamsbouw komt hij tot de slotsom:
„Wel is waar vinden we bij nauwkeurige vergelijking kleine verschillen tussen den mens en de mensapen in grootte en in norm
der meeste organen; evenwel ontdekken we dezelfde overeenkomstige verschillen ook bij de zorgvuldige vergelijking der hogere
en lagere mensenrassen, ja zelfs bij de nauwkeurige vergelijking
aller afzonderlijke individuen van ons eigen ras".
We willen Haeckels bewering even toetsen aan het feit, dat het
hersengewicht van den mens ongeveer 1400 gram, dat van de
1) In 't Nederlands verscheen in 1914 een vertaling bij de HollandiaDrukkerij.
2) Lees hier : Darwinisme.
3) Blz. 11 van de Hollandse vertaling.
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mensapen ruim 400 gram bedraagt. Maar 't mooiste is, dat dergelijke verschillen ook zouden bestaan tussen de mensenrassen en
tenslotte ook binnen de grenzen van het ras.
Het volgende hoofdstuk, dat over het leven handelt, eindigt
met het verhaal: „Zeer interessant is eindelijk het felt, dat de
geluidentaal der apen physiologisch beschouwd, de eerste trap der
gearticuleerde menselijke taal blijkt te zijn. Onder de thans nog
levende mensapen is er een Indische soort, die muzikaal is; deze
hylobates syndactylus op Sumatra, zingt in volkomen zuivere en
klankrijke halve tonen een geheel octaaf. Voor den onbevangen
taalgeleerde is het heden aan geen twij fel onderhevig, dat onze
hoog ontwikkelde, verstandelijke taal zich langzaam en geleidelijk
uit de onvolkomen geluiden onzer aap-voorouders heeft ontwikkele. Ook deze bewering zullen we niet op haar logisch
gehalte toetsen. Maar hoe staat het met het felt van dien
muzikalen aap?
Inderdaad zijn de Gibbons, waartoe deze muzikale aap behoort,
erg luidruchtige dieren. De algemeen bekende schrijver Brehm
zegt van deze dieren, dat men ze weinig ziet, maar des te vaker
hoort. „Vooral bij ions-op- en ondergang plegen ze hun luid schallende stemmen tot een zó vreselijk geschrei te verenigen, dat men
er van verschrikt, indien men die zonderlinge muziek niet gewoon
is. Ze zijn de brulapen van de Oude Wereid - . Verder vertelt
Brehm, dat er zo'n aap in de Londense diergaarde is geweest, die
eigenaardige geluiden kon maken. „Man konnte das Geschrei sehr
gut in Noten wiedergeben. - Later spreekt Brehm van deze geluiden
als van „durchaus nicht unangenehmen Tonen, die sich vielleicht
durch die Silben hu, hu, hu, enigermaszen wiedergeben
lassen".
Vergelijkt men nu met deze gegevens, wat Haeckel er van
maakt en hoe hij die feiten voldoende acht als bewijs voor zijn
stelling over den oorsprong der menselijke taal, dan hebt ge een
proeve van de lichtvaardigheid, waarmede deze volksvoorlichter
tot zijn wetenschappelijke inzichten komt.
Nor erger maakt hij het in het volgende hoofdstuk, waarin hij
spreekt over de ontwikkeling der embryo's van mensen en dieren.
Die embryo's zijn zo precies aan elkaar gelijk, dat daarmede de
gemeenschappelijke afstamming onweersprekelijk wordt bewezen.
Natuurlijk moet de lezer die nauwkeurige overeenkomst maar aan.
nemen op gezag van Professor Haeckel. Wie zou zulk een
getuigenis van een ernstig geleerde nu wantrouwen! En toch
De beschuldiging is zwaar, maar bewezen: Haeckel heeft zich in
deze zaak schuldig gemaakt aan de eerste misdaad, die een weten211

schappelijk leidsman kan bedrijven, hij heeft zich schuldig gemaakt
aan opzettelijk bedrog 1 ).
Het hoofdstuk over de afstamming van den mens is er op
gericht om aan te tonen, dat de apen onze stamouders zijn.
Natuurlijk wordt bijzondere aandacht geschonken aan de Pithecanthropus erectus, de door Dubois gevonden tussenvorm van aap
en mens, naar men althans meende.
Dat er zeer veel twij fel bestaat over de betekenis van deze
vondst, negeert Haeckel. Dat „de rechtop gaande aapmens - na deskundig onderzoek voor een grote Gibbon wordt gehouden eveneens. Hij kan deze zogenaamde ontbrekende schakel te goed
gebruiken en dicteert eenvoudig: „Deze Pith. erec. is indeidaad
de lang gezochte „missing link - — de „ontbrekende schakel - in
de keten der primaten, die zonder uitzondering alle vormen van
den laagsten aap tot den meest ontwikkelden mens omvat - .
Hiermede is het „natuur-wetenschappelijk - deel van het boek
afgehandeld. Het vormt een veertigtal bladzijden van het ruim
twee honderd dertig bladzijden tellende werk. De rest is gewijd
aan filosofische en theologische problemen. Hoe deze behandeld
zijn, kunnen we opmaken uit het vernietigende oordeel, dat Paulsen
1 ) Reeds in 1868 had H. een boek „Natiirlichen Schopfungsgeschic-hte",
geschreven, waarin hij met alle middelen wilde aantonen, dat 't Darwinisme
recht van bestaan had. Dus moesten mens en dier op elkaar gelijken. Hij maakte
gebruik van platen, die 't embryo van een hond en van een mens voorstelden.
Hij ontleende die platen aan een ander werk. In deze tekeningen nu wend de

schedel van den hond vergroot, die van den mens verkleind. Bovendien werden
nog twee vervalsingen aangebracht, om de overeenkomst onbetwistbaar te maken.
Om de overeenkomst tussen het embryo van mens, aap en hond te demonstreren,
gebruikte hij voor deze drie afbeeldingen hetzelfde cliche. Een hoogleraar in

de anatomie, W. His, te Leipzig, heeft over deze dingen geschreven en Haeckel
openlijk beschuldigd, dat de meeste van zijn figuren, die hij gebruikt had om
de overeenstemming, welke hij voor zijn bewijs van de menselijke afstamming
nodig had, of hoogst onnauwkeurig of gefantaseerd waren, dat hij dus tekeningen had vervaardigd (Haeckel was een bijzonder goed tekenaar) van dingen,
die hij nooit gezien had en die voor resultaten van wetenschappelijk onderzoek
had uitgegeven.
H. heeft toen, zoals gebruikelijk is in dergelijke gevallen, een groten mond
opgezet en de aandacht van de hoofdzaak afgeleid en wel op deze wijze. Hij

onderricht zijn ambtgenoot, dat het slechts schematische tekeningen waren, die
natuurlijk altijd ,enigszins van de werkelijkheid afwijken. Later zou hij wel
uitvoeriger op de beschuldiging antwoorden, wat hij nooit gedaan heeft. Over
de beschuldiging, dat hij tekeningen vervaardigd en uitgegeven had van dingen,
die hij nooit gezien had, zwijgt hij.
Men kan deze onvenkwikkelijke geschiedenis uitvoerig behandeld vinden in:
„Die Wahnheit caber Ernst Haeckel" van Prof. Dr E. Dennert, blz. 16 en v.v.
van de uitgave van 1920. De eerste druk van dit boekje verscheen, toen Haeckel
nog leefde, zodat H. zich had kunnen verdedigen.
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over dit beruchte boek velt. „Ik heb met brandende schaamte dit
boek gelezen", zo schrijft Paulsen, „met schaamte over den stand
van de algemene beschaving en de filosofische ontwikkeling van
ons yolk. Dat zo'n boek mogelijk is, dat het geschreven, gedrukt,
gekocht, gelezen, bewonderd, geloofd kon worden door het yolk,
dat een Kant, een Goethe, een Schopenhauer bezit, is smartelijk."
Scherper en vlijmender nog is de veroordeling van den filosofischen hoogleraar Adickes, die Haeckel typeert met deze woorden:
„Haeckel heeft weer opnieuw getoond, dat hij absoluut onbekwaam
is feiten en theorieen, gegeven materiaal en zijn verklaring, scherp
en volgens geweten van elkaar te onderscheiden. Hypothesen
worden bij hem dogma's, de grenzen tussen het mogelijke en
onmogelijke worden uitgewist en zelfs het onmogelijke wordt bij
hem het noodzakelijke, als 't in den samenhang van zijn denken
past. Haeckel is door en door een dogmaticus; in dit opzicht staat
hij op een lijn met Buchner; als natuuronderzoeker overtreft hij
dezen ver als filosofen zijn beiden absolute nulled'.
Wat nu de hoofdstellingen van het materialisme aangaat, kunnen we constateren, dat de wetenschap ze geen van alle heeft
kunnen accepteren. We zagen, dat het materialisme de mening
verkondigde, dat het geestelijke op zichzelf geen realiteit is, dat
het niet meer is dan een functie van de stof. Maar verder kan het
ons niet verklaren hoe dit toegaat bij de afscheiding van gedachten.
Ietwat ironisch schrijft de Duitse hoogleraar Bernhard Bavink :
„Helaas, verraadt de materialist echter niet, hoe de materie, die
wij hersenen noemen, op de totaal verkeerde gedachte is gekomen,
dat er nog iets meer in haar zit dan het materiele, ja, hoe zij er
toe gekomen is, zich ook maar iets in te beelden. Ze gelijkt op
Miinchhausen, die zich aan zijn eigen pruik uit het moeras trekt,
want het is en blij ft, zoals Du Bois—Reymond gezegd heeft, een
onbegrijpelijk raadsel, hoe het een hoopje door elkaar warrelende
atomen (electronen enz.) niet in alle eeuwigheid onverschillig zou
zijn, wat in hen en met hen gebeurt. Het materialisme ontkent
eenvoudig het psychophysisch probleem --- car tel est son plaisir.
Het zal echter steeds weer dezelfde ervaring hebben met de
psychische verschijnselen als de geleerde heren in den Walpurgisnacht met het spook: Ihr seid noch immer da ? Nein, das ist
unerhort! Verschwindet doch, wir haben aufgeklart - 1 ).
Wat de tweede stelling aangaat, n.l. de eeuwigheid van kracht
1 ) Bernhard Bavink, Ergebnisse and Probleme der Naturwissenschaft, Leipzig
1921, S. 285. In dit werk worden de problemen der natuurwetenschap zeer
objectief door een terzake kundige besproken.
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en stof, er is Been serieus geleerde, die deze bewering zal durven
overnemen. Wel neemt men aan, dat de wet van 't behoud van
stof en kracht „met enige waarschijnlijkheid als algemeen geldend
kan worden beschouwd" 1 ), maar dat dit enig uitsluitsel zou geven
over het ontstaan van de materie met haar functies, dus over het
ontstaan van de wereld, wordt door niemand weer aanvaard. Men
moet toegeven, dat de aanhangers van 't „scheppingsgeloof" door
deze wet niet worden verhinderd, maar integendeel veeleer worden
gedwongen aan te nemen, dat God de wereld geschapen heeft en
haar nu in haar materieel bestand onveranderd laat. „Wie dus,
om weer op 't wereldproces terug te komen, ondanks de wet van
't behoud der kracht, geloven wil, dat van een wereldbegin en een
wereldeinde gesproken mag worden, die behoeft slechts aan te
nemen, dat de wereld met physische en chemische wetten alleen,
niet te formeren is, maar dat zij nog krachten van geheel anderen
aard bevat, of aan een kracht van anderen aard haar oorsprong
dankt. Het gaat hier mee als met het bekende voorbeeld, dat een
voorwerp, besloten liggende in een geheel gesloten kring, daar niet
uit kan komen, zolang het gedwongen wordt, in het zelfde vlak
van den cirkel te blijven. Dit is echter wel mogelijk, wanneer een
nieuwe, een derde dimensie beschikbaar is. De enige vraag is, of
er grond is voor het aannemen van zo'n derde dimensie, d.w.z. in
ons geval dus van een macht, die naar believen uit niets scheppen
of ook iets tot niets verstoren kan en of deze macht dit ook
gedaan heeft of eventueel doen zal. Hier moet nadrukkelijk worden geconstateerd, dat de stelling over het behoud der kracht als
zodanig er niets toe kan bijdragen om deze vraag te beslissen" 2 ).
We hebben ook gezien, dat het materialisme het bestaan van
een levenskracht als iets onzinnigs beschouwde, doch ook 't spook
van 't vitalisme keerde bij monde van Reinke en Driesch in het
biologisch denken terug 3 ).
1) Bernhard Bavink, t. a. p., S. 166.
2) Bernhard Bavink, t. a. p., S. 166.
3) Reinke was hoogleraar in de botanica te Kiel.
Hij neemt, behalve de voor de organische natuur geldende causaliteitswet,
voor de organische wereld ook nog krachten aan, die doelbewust het leven in
een bepaalde Halting sturen. Die krachten noemt hij dominanten, welker laatste
grond een scheppende intelligentie is.
Hans Driesch is eveneens een aanhanger van het „neovitalisme". Hij heeft
zijn denkbeelden uiteen gezet in zijn ,.Philosophie des Organischen". Hem werd
in 1907 de hoogste onderscheiding van de Schotse universiteit te Aberdeen
verleend, n.l. de Gif fordprijs, waardoor hij verplicht werd de Gif fordlezingen
te houden. Deze lezingen werden door hem uitgegeven onder bovengenoemden
titel. Hierin keert Driesch zich tegen wat hij noemt de „machinetheorie van 't
leven", die alle levensprocessen restloos wil verklaren uit physische en chemische
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Het materialisme loochende elke doelmatigheid in de natuur,
maar, om slechts een stem te beluisteren, op het 20ste Nederl.
natuur- en geneeskundig congres, verklaarde Prof. Boeke uit
Utrecht: „De doelmatigheid van het leven is onafwijsbaar, zonder
deze doelmatigheid is geen levensbeginsel denkbaar". (Verslag in
't Handelsblad, 16 April 1925, Avondblad).
De materialisten zagen in de vraag, hoe het leven op aarde
ontstaan is, in 't geheel geen probleem. Immers leven was een
eigenschap van de stof. Maar zo eenvoudig is de zaak niet. We
hebben veronderstellingen genoeg en beweringen te over van
mensen, die naar het ironische woord van Gustav Frenssen
„dabei gewesen sind, als die Urzelle Hochzeit machte", maar de
natuurwetenschap erkent, zoals een van de grootste biologen van
dezen tijd heeft gezegd, dat het probleem van 't ontstaan van 't
leven „unentscheidbar - is, dat het een „zur Zeit unlosbares
Problem" vormt 4 ).
Zo zien we dus, dat het materialisme, voorzover het dan een
natuurfilosofie wilde zijn, op alle fronten is geslagen, of om het
met Windelband te zeggen: „Het materialisme is hiermede ( 't opkomen van zuiverder natuurbeschouwingen) in de wetenschap
overwonnen; het leeft nog voort in populaire werken zoals
Biichners Kracht en Stof, of in fijneren vorm in 't werk van
Strauss, Het oude en het nieuwe geloof; het leeft echter ook nog
voort als levensbeschouwing in zulke kringen, die gaarne van „de
resultaten der wetenschap" snoepen uit de hand, welke hun 't best
bevalt. „Fiir diese Halbbildung hat er seine charakteristische
Darstellung in Haeckels Werken and seinem sog. Monismus
gefunden" 5
.

werkingen. Natuurlij,k zijn deze ook aanwezig in de levensverrichtingen, maar
ze worden gericht door een iets, dat Driesch, met een term ontleend aan Aristoteles, entelechie noemt. Dit levensprincipe bezit zelf niet de eigenschap van
uitgebreidheid. Het is dus niet van stof felijken aard, maar het werkt wel in
de materie, dock zó, dat de wet van 't behoud der energie niet doorbroken wordt.
Tenslotte komt Driesch tot een algemeen levensprincipe, zo iets als een
„wereldziel" dat in de gehele organische natuur werkt. Die wereldziel is de
hoogste entel
echie, d.w.z. God.
Natuurlijk zijn we 't met deze laatste beschouwing niet eens. We geven de
opvattingen van Reinke en Driesch bier alleen om aan te tonen, dat in 't begin
van deze eeuw de anti-materialistische stroming zich ook in de wetenschap
begint te openbaren.
4) We hopen later op deze zaak nog terug te komen.
5) Windelband, Gesch. d. Philos., 12 Auflage, S. 544. De eerste druk verscheen in 1891. Wanner W. bovenstaande woorden heeft geschreven, is mij
niet bekend.
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4. Het dialectisch materialisme.
We kunnen dus constateren, dat dit natuurwetenschappelijk
materialisme aan verval van krachten een natuurlijken dood is
gestorven. Dit is niet het geval met een anderen vorm van deze
wereldbeschouwing, welke men aanduidt met den naam dialectisch
materialisme. Deze vorm werd gecreeerd door Karl Marx en
vormde de filosofische basis van zijn maatschappelijke theorieen.
Het dialectisch materialisme is verder ontwikkeld en uitgebreid
door Lenin en zijn medewerkers. Dat het van grote betekenis is
voor het leven der volkeren, moge blijken uit het felt, „dat het
reeds de sociale en politieke instellingen van een zesde deel der
bewoners van onze planeet heeft getransformeere 1 ).
In een vorig hoofdstuk hebben we er reeds op gewezen, dat
Marx het grondbeginsel van Hegel, n.l. de dialectiek als vorm van
wereldproces, accepteerde, maar dat hij meende, dat de dialectiek
van Hegel „op zijn kop moest worden gezet - . Immers, Hegel
poneerde niet alleen de stelling, dat alle ontwikkeling het resultaat
is van een conflict tussen tegengestelde tendenzen in het wereldgebeuren, maar hij beweerde tevens, dat de drijvende kracht van
dit dialectisch ontwikkelingsproces moet gezocht worden in de
geestelijke wereld, in het rijk der ideeen, in de zelfontplaaiing
van „de Rede. Marx ontkent het laatste en stelt daartegenover,
dat juist de materiele toestanden de diepste oorzaken zijn van de
culturele ontwikkeling van een yolk. Daarbij gaat het altijd zo,
dat een bepaalde cultuurvorm een antagonistischen opvolger voortbrengt. Zo heeft het feudalisme de bourgeoisie in 't leven geroepen, welke door toenemenden handel en zich uitbreidende industrie
het kapitalisme tot aanzien riep, dat het feudalisme tot ondergang
doemde. Dit proces gaat verder, met onafwijsbare consequentie.
Het moderne kapitalisme kweekte het proletariaat. Deze proletariers moesten bijeen gebracht worden in fabrieken en mijnen,
m.a.w. ze moesten georganiseerd warden om de welvaart van de
bezitters te vermeerderen. Maar hierin ligt juist de oorzaak van 't
verval van 't kapitalisme. Dit geconcentreerde en georganiseerde
proletariaat werd een macht en 't krijgt een wil, die zich tegenover den wil van het kapitalisme plaatst. Het wordt ten slotte
krachtig genoeg, om de kapitalistische maatschappij te vernietigen.
Dan volgt „de dictatuur van 't proletariaat'', allereerst om de
nieuwe orde te grondvesten en vervolgens om den laatsten tegenstand van het stervend kapitalisme te breken. Daarna volgt die
heilstaat. „Er is geen proletariaat meer om te heersen, want uit1)
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Joad, Guide to Philosophy, page 465, Londen 1936.

buiten bestaat niet meer, en alle klassen zijn een geworden." De
apocalyptische visie van 't slot van Boek I van „Het Kapitaar'
is waarheid geworden. Zo eindigt het Marxisme, evenals alle
socialisme, in een utopie. Maar deze utopie is voor Marx niet het
einde. Op dit tijdstip, waarop klasse-onderscheid volkomen verdwenen is, evenals het uitbuiten van den enen mens door den
anderen, „eindigt de praehistorie en de historie begint".
Deze theorie is ook de drijfkracht van het communisme in 't
tegenwoordige Rusland en vindt dogmatische uitdrukking in de
werken van Lenin, in het Leninisme.
Wat behelst dit Leninisme?
Stalin omschrij ft het aldus: „Het Leninisme is het Marxisme in
het tijdperk van het imperialisme en de proletarische revolutie.
Juister gezegd: het Leninisme is de theorie en de tactiek van de
proletarische revolutie in het algemeen, de theorie en de tactiek
van de dictatuur van 't proletariaat in het bijzonder - 1 ).
Imperialisme is, volgens Lenin, „de laatste fase van het stervende
kapitalisme - , een fase, die ongeveer bij 't begin dezer eeuw is
aangevangen. In deze imperialistische periode is de innerlijke
antithese van 't kapitalisme tot den hoogsten graad gestegen en
tot de uiterste grenzen verscherpt, zodat nu, volgens de leer van.
Hegel, een andere periode moet volgen, n.l. de tijd der wereldrevolutie. De antithetische factoren in het imperialisme zijn voornamelijk deze drie. In de eerste plaats de tegenstelling tussen
arbeid en kapitaal. Het imperialisme houdt in, de almacht van de
monopolistische trusts, syndicaten en banken van de industries
landen. In den strijd tegen deze geweldige machten bleken de tot
nu toe gevolgde methoden der arbeidersklasse, zoals werkliedenverenigingen en de strijd in het parlement, absoluut onvoldoende.
Het imperialisme voert de arbeidersklasse naar de revolutie.
In de tweede plaats is er de strijd van de imperialistische staten
onderling om de grondstofgebieden. Deze strijd voert onvermij de-lijk naar imperialistische oorlogen, waardoor een wederzijdse verzwakking der imperialistische groepen ontstaat, d.w.z. een verzwakking van 't kapitalisme in 't algemeen, waardoor een
verhaasting van de proletarische revolutie wordt bewerkt. In de
derde plaats bestaat er de tegenstelling tussen de beschaafde naties
en de honderden millioenen tellende koloniale en afhankelijke
volken, welke door het kapitalisme warden uitgebuit. Maar dit
kapitalisme moet in deze landen spoorwegen aanleggen, fabrieken
bouwen en handelscentra stichten, waardoor een proletariaat
1)

J. Stalin, Probleme des Leninismus, S. 10 and 297. Wien-Berlin 1931.
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wordt gekweekt, de inheemse intelligentie wordt geactiveerd en
't nationale zelfbewustzijn wordt wakker geroepen. Deze factoren
ondergraven het kapitalisme, omdat ze de kolonien en afhankelijke landen, welke tot nu toe reserves voor 't kapitalisme vormen,
omzetten in hulpkrachten voor de proletarische revolutie.
In een woord: het imperialisme leidt er niet alleen toe, dat de
revolutie praktisch noodzakelijk wordt, maar ook daartoe, dat
gunstige voorwaarden voor de rechtstreekse bestorming van de
kapitalistische vesting geschapen worden.
Is Lenin dus een overtuigd aanhanger van het dialectisch materialisme, hij is 't ook van 't natuurwetenschappelijk materialisme.
Hij beschouwt de geestelijke werkzaamheden in den mens als enkel
product van natuurkrachten en natuurwerkingen. Elk denken, dat
niet uitging van de materie en haar niet als de enige werkelijkheid
beschouwde, was hem een gruwel; de geringste concessie aan de
mogelijkheid van een metaphysischen bestaansgrond bracht hem
buiten zich zelf. Zo noemde hij in zijn brieven aan Gorki elk
coquetteren met de religieuze idee, de idee van een Hogeren
Wezensgrond, „een onuitsprekelijke gemeenheie 1 ).
Marx en Engels hadden zich vol haat gekeerd tegen het Christendom, tegen een geloof, dat zij als de voornaamste oorzaak
1 ) Henr. Roland Holst-v. d. Schalk, Grondslagen en Problemen der nieuwe
Cultuur in Sowjet-Rusland, blz. 11. Amsterdam 1932.
Wij kunnen bier nog bijvoegen, dat Lenin „het Idealisme beschouwt als de
laatste bergvesting, waarin de bourgeoisie zich verschanst", dat hij elke
gedachte aan een „immanente teleologie houdt voor vermomde religiositeit",
dat hij ook in de leer van den vrijen wil een geraf fineerden vorm van religie
ziet, omdat alles door causale wetmatigheid bepaald is. Een van zijn volgelingen, Bucharin, heeft de materialistische beschouwing gepopulariseerd. In een
van zijn werken heet het : „Alle idealistische besohouwingen voeren ten slotte
tot een soort gods-'begrip en zijn daarom in de ogen der Marxisten onzin".
Dan volgt een bespotting van 't godsbegrip en de schepping, die zó profaan
is, dat we ze onzen lezers willen besparen. Ten slotte komt deze conclusie:
,Van wetenschappelijk standpunt bezien leidt deze theorie, n.l. het bestaan van
God en de schepping, tot absurditeit".
Om deze opvattingen ingang to doen vinden werden de universiteiten „gezuiverd", d.w.z. alien, die 't niet met het Marxistisch dogma eens waren, werden
ontslagen. In 1924 gaf de weduwe van Lenin, als leidster van 't Hoofdcomite voor
Volksopvoeding een bevel uit, waarin gezegd werd, dat in alle openbare bibliotheken de werken, die een idealistische strekking hadden, moesten worden verwijderd. Op den index stonden o.a. Plato, Kant, Schopenhauer, Spencer en
Nietzsche. In 't geheel 94 auteurs. „Den geleerden", zo zegt Ueberweg in zijn
Grundriss der Geschichte der Philosofie, Deel V, blz. 344 van de uitgave van
1928, „Den geleerden werd, voor zover ze niet vermoord waren, door planmatige ondervoeding en het beroven van gesthikte woon- en arbeidsruimte, het
werken onmogelijk gemaakt. De voornaamste hoogleraren in de filosofie zwerven
thans over de gehele aarde rond".
'
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beschouwden van de afkeerigheid van vele mensen ten opzichte
van 't socialisme, een geloof, dat deze lieden deed berusten in
teleurstellingen en onrecht, door hen de hoop te geven op een
„hiernamaals". „In Lenin kreeg die haat een nog veel hef tiger
en verbitterder karakter" 1 ). Zijn aanhangers doen in dit opzicht
niet voor hem onder. „Men beschouwt het geloof aan een Hoger
Werkelijkheid als den gevaarlijksten waan, de slaapdrank, waardoor
het verzet in den mens tegen hem onterende toestanden, tegen
onderdrukking, uitbuiting, dienstbaarheid door de eeuwen werd
gesust. In het bijzonder het christendom werkt op de bolschewiki
even prikkelend als de rode kleur op sommige diersoorten" 2
Marx heeft gezegd, dat de materialistische theorie zich er niet
toe beperken moest om de wereld te interpreteren, maar dat het
er op aankomt, haar te veranderen. Welnu, Lenin is 't daarmee
van harte eens en hij ontwerpt zijn theorie voor de verdere wereldontwikkeling, want zegt hij : „zonder revolutionaire theorie kan er
geen revolutionaire beweging bestaan". De theorie is de ruggegraat voor de revolutionaire actie. „De grote betekenis, die Lenin
aan de theorie toekende blijkt misschien het duidelijkst uit het
feit, dat niemand anders dan Lenin de grote taak opvatte, het
gewichtigste van wat de wetenschap in de periode van Engels tot
aan Lenin had opgeleverd, in de materialistische filosofie op te
nemen en de antimaterialistische stromingen onder de Marxisten
aan een scherpe critiek te onderwerpen. Engels zeide eens, dat
„het materialisme met iedere nieuwe grote ontdekking een nieuw
gelaat kreeg". Het is bekend, dat deze taak voor zijn tijd door
niemand anders dan door Lenin in zijn merkwaardig boek: „Materialisme en Empiriocriticisme" volbracht is" 3
In zijn theorie van de proletarische revolutie poneert hij allereerst de stelling: „het imperialisme is de vooravond van de socialistische revolutie".
Waar zal deze uitbreken? Vroeger meende men, dat zij beginnen moest, waar de maatschappelijke toestanden voor 't yolk het
meest ongunstig waren; Lenin verkondigt echter de stelling : niet
waar de industrie tot den hoogsten graad van ontwikkeling is
gestegen, maar daar, waar de keten van het imperialisme 't zwakst
is, zal 't front van 't kapitalisme doorbroken worden. In 1917 bleek
het front van het wereldimperialisme het zwakst in Rusland, misschien zal de volgende doorbraak plaats vinden in Indie, wiji daar
het opkomende proletariaat met zijn strevingen gesteund wordt
)

.

1) Mevr. Roland Holst, t. a. p., blz. 50.
2) Idem, biz. 49.
3) J. Stalin, Probleme des Leninismus, S. 28.
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door de nationale vrijheidsbeweging. In zijn theorie van de strategie
en tactiek van den klassenstrijd geeft hij aan, dat men de hoofdmacht moet richten op de zwakste plek van den tegenstander, dat
men 't juiste tijdstip van den aanval zorgvuldig moet kiezen, dat
men alle hindernissen, welke dan ook, uit den weg moet ruimen,
indien ze beletten zouden het hoofddoel te bereiken en welke
reservekrachten men te hulp kan roepen. Men moet om het doel
te bereiken kunnen laveren, de belangenstrijd tussen de vijanden
onderling benutten, compromissen aanvaarden en „hervormingen niet verwerpen. Dat zijn alle middelen om de ineenstorting van het
imperialisme te bevorderen en de dictatuur van het proletariaat
te vestigen.
Die dictatuur van het proletariaat moet allereerst dienen om den
overgang van kapitalisme tot communisme te consolideren. „Want
na de eerste ernstige nederlaag - , zo zegt Lenin, „zullen de verslagen uitbuiters met tienvoudige energie, met honderdvoudigen
haat, den strijd weer aanbinden om het verloren paradijs, het
paradijs voor hun gezinnen, die zulk een schoon leven hebben
geleid en die nu door „'t Janhagel" tot armoede (of tot eenvoudigen arbeid) zijn veroordeeld, te herwinnen. Achter de kapitalistische uitbuiters komt de brede massa van kleine burgers, welke,
de ervaring heeft het bewezen, heden het proletariaat volgt, maar
morgen voor de moeilijkheden van een omwenteling terugdeinst.
De dictatuur van het proletariaat is dus een hardnekkige, bloedige
en onbloedige, gewelddadige en vreedzame, militaire en economische, paedagogische en administratieve strijd tegen de macht en
de tradities der oude maatschappij" 1 ). Maar dan verder? De dictatuur van het proletariaat betekent niet een wisseling van personen met behoud van den ouden staatsvorm. Het wil een nieuwen
staat, waarin de ideeen van 't communisme zijn gerealiseerd. „Een
staat is een machine in handen der heersende klasse om den
tegenstand van de andere klassen te onderdrukken. In dit opzicht
onderscheidt zich de dictatuur van 't proletariaat in zijn wezen
in niets van de dictatuur van elke andere klasse, want de proletarische staat is de machine ter onderdrukking van de bourgeoisie
Met andere woorden : de dictatuur van 't proletariaat is de
door geen wet beperkte en op geweld steunende heerschappij van
't proletariaat over de bourgeoisie, de heerschappij, welke de sym2 ).
pathie en den steun van de werkzame en uitgebuite massa bezit"

Eerlijk komt Lenin er voor uit, dat deze regeringsvorm geen
1) Geciteerd door Stalin, Probleme, S. 45 en 46.
2) Stalin, Probleme, S. 49. De cursivering is van Stalin, die bier een omsahrijving van Lenin aanhaalt.
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„democratie voor alien, zowel voor rijken als voor armen kan zijn”,
het is „een nieuw soort democratie voor de proletariers en in 't
algemeen voor de bezitlozen, het is een nieuw soort dictatuur
tegen de bourgeoisie". Dat deze „democratie" niet bereikt kan
worden zonder geweld is Lenin zich zeer goed bewust. Ze kan
slechts ontstaan als gevolg van „de vernietiging der burgerlijke
staatmachine, het burgerlijk leper, het burgerlijk beambten-apparaat,
de burgerlijke politie".
Lenin heeft de verwezenlijking van het communistisch ideaal
afhankelijk gesteld van de toeneming der productiviteit van den
arbeid, boven het door het kapitalisme bereikte peil. In het materialistisch denken wordt 't productie-vraagstuk als hoofdzaak be.schouwd. Daarom moet de jeugd vooral in deze richting worden
opgevoed en de „Productie-school" is dan oak het resultaat van
deze opvatting. We gaan hier niet het huidige opvoedingssysteem
in Rusland bespreken, maar willen nog enkele woorden wijden
aan het vraagstuk der ethiek. Uit het voorafgaande zal den lezer
wel gebleken zijn, dat het revolutionaire materialisme in hoge
mate relativistisch is. De woorden van Nietzsche: „Nicht ist water
— Alles ist erlaubt" kan het tot de zijne maken. Vandaar de
opportunistische houding in zake de buitenlandsche politiek, de
verraderlijke gedragingen ten opzichte van bondgenoten, het
gebrek aan een billijke rechtspleging.
„Waarborgen voor een rechtvaardige berechting bestaan niet in
Rusland" getuigt Mevr. Roland Hoist 1 ). Wat als recht wordt
aangeduid is het resultaat van klasse-macht en klasse-belangen 2 )
of van een naturalistische levenshouding. Als voorbeeld van 't
laatste vermelden we het feit, dat de bolschewistische jurist
Krylenko „het niet mogelijk acht, in de Russische wet bloedschande
strafbaar to stellen, omdat de geneeskunde niet aan kan tonen,
dat geslachtsgemeenschap tussen ouders en kinderen, of tussen
broeders en zusters, voor de gezondheid nadelige gevolgen
heeft" 3
Tenslotte geven we nog enkele critische opmerkingen over 't
dialectische materialisme in het algemeen en over 't Leninisme in
't bijzonder.
1 e. Verondersteld, dat de formule van Hegel over de dialectische ontwikkelingsgeschiedenis juist was, dan, al moge de
kapitalistische maatschappij in zekeren zin antithetisch tegenover het
communisme staan, kan men moeilijk het feudalisme als antithese
) .

1) Grondslagen enz., blz. 59.
2) Mevr. Roland Hoist, t. a. p., blz. 58.
3) Idem, biz. 55.
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van 't kapitalisme beschouwen, doch slechts als zijn onontwikkelden
overgangsvorm. Bovendien is de slaven-staat niet de antithese van
het feudalisme. De constructie van de wereldgeschiedenis is, evenals bij Comte, resultaat van het hersenproces der ontwerpers en
niet een afbeelding van de werkelijkheid.
2e. De geschiedenis houdt zich nu eenmaal niet aan de dialectische formule van Hegel. Te willen aantonen, dat zij er zich wel
naar regelt, is de feiten verwringen in het Procrustusbed van een
systeem.
De geschiedenis kent heel wat „toevalligheden”, die haar loop
bepalen. De bekende Blaise Pascal merkt geestig op : „indien de
news van Cleopatra een weinig korter was geweest, zou de
gedaante der aarde er heel anders uitzien - en bij een andere
gelegenheid schrij ft deze scherpzinnige wijsgeer: „Cromwell ging
de gehele christenheid verwoesten 1 ); de koninklijke familie zou
verloren zijn en de zijne voor altijd tot macht verheven, indien
niet een klein korreltje zand zich in zijn urinewegen had vertoond.
Rome zelfs ging voor hem beven; maar dit zandkorreltje veranderde alles: hij dood, zijn familie vernederd, de koning teruggeroepen - .
En om nog een voorbeeld te noemen ontleend aan Bertrand
Russell: wanneer de Duitse regering in 1917 aan Lenin niet had
toegestaan om zich door Duitsland naar Rusland te begeven, dan
zou de Russische revolutie niet het succes hebben gehad, dat ze
nu verwierf. Of, om nog een voorbeeld te geven: wanneer Hendrik
VIII niet verliefd was geworden op Anna Boleyn, zouden de
Verenigde Staten van Amerika waarschijnlijk niet bestaan. Want
door dit feit ontstond de breuk met den paus en als gevolg daarvan
erkende Engeland niet de pauselijke gift van Amerika aan Spanje
en Portugal. Indien Engeland katholiek was gebleven, is 't waarschijnlijk, dat, wat nu de Verenigde Staten zijn, een deel zou
hebben uitgemaakt van Spaans-Amerika.
3e. De profetie van Marx, dat wanneer 't kapitalisme zich verder ontwikkelt, de toestand van 't proletariaat in dezelfde mate
slechter zou worden, is niet in vervulling gegaan. Integendeel!
Een feit is, dat de positie van de werkende klasse in West-Europa
sedert het tijdperk van Marx, enorm is verbeterd: de lonen zijn
gestegen, de sociale wetgeving heeft veel goeds bewerkt, de
politieke rechten zijn uitgebreid tot hun uiterste grens. De ouderen
onder ons, die van hun vader of moeder verhalen hebben gehoord
over de arbeiderstoestanden omstreeks 't midden van de vorige
1)
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Pascal was katholiek.

eeuw, zullen volmondig moeten toestemmen, dat een verandering
ten gunste van 't proletariaat is opgetreden. Ook schijnt de huidige
toestand in Europa (zie Duitsland en Italie) niet in overeenstemming te zijn met de suggestieve beweringen van Lenin, die 't als
een onafwendbare noodzakelijkheid voorstelt, dat de kapitalistische
staat moet „omslaan - in de dictatuur van 't proletariaat. Duitsland
en Italie, waar men de Hegeliaanse uitspraak: „De Staat is God"
tot richtsnoer heeft genomen, schijnen eerder te demonstreren, dat
de kapitalistische staat twee schreden terug heeft gedaan in de
geschiedenis."
4e. Na deze drie punten van immanente critiek zou er nog heel
wat te zeggen zijn over dit dialectisch materialisme en zijn uitwerking in Marxisme en Leninisme, wanneer het werd beoordeeld
volgens de Christelijke principes. We doen dit niet. Alleen worde
opgemerkt, dat 't God negeert in de leiding van 't wereldbestuur,
dat het 't Christendom in zijn strekking en betekenis absoluut niet
kent, dat het de natuur van den mens in zijn ware wezen niet
heeft gepeild en dat het in zijn streven om de gemeenschap uitsluitend te bouwen op macht en geweld, in lijnrechte tegenspraak
is met de oude Goddelijke wijsheid, „dat gerechtigheid een yolk
verhoogt".
E. Neo-Kantianen.
Als reactie op 't Positivisme en Materialisme enerzijds en de
speculatieve filosofie van Hegel en Schopenhauer anderzijds, ontstond het Neo-Kantianisme. In 1865 verscheen van Otto Liebman
een werk „Kant und die Epigonen", waarin hij de systemen van
Hegel, Herbart en Schopenhauer beschrijft, maar waarin elk hoof dstuk eindigde met deze woorden : „Also muss auf Kant zuriickgegangen werdenl Friedrich Albert Lange verleende aan dit streven groten steun
in zijn beroemd werk „Geschichte des Materialismus und Kritik
seiner Bedeutung in der Gegenwart" (1866).

De Neo-Kantianen splitsten zich in twee groepen, n.l. de
„Marburgseschool - ( Cohen, Paul Natorp, Cassirer) en de „Zuidwest-Duitse- - of „Badense school" (Windelband, Rickert). Het
hoofdverschil bestaat hierin, dat de Marburgers meer natuurwetenschappelijk georienteerd zijn, terwiji de Heidelbergers meer „geistes
wissenschaftlicht - gericht zijn, dat tegenover 't „Logizismus - van

Cohen c.s., Windelband en zijn navolgers het primaat aan 't
praktische boven het theoretische, aan de waarde boven 't zijn

toekennen.
Het Neo-Kantianisme heeft groten invloed uitgeoefend op de
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theologie, vooral in de school van Ritschl, n.l. op zijn leerlingen
Kaftan en Troeltsch. Deze theologen eisen voor alles een zuivere

scheidslijn tussen weten en geloven, ethiek en religie, natuurkennis en waarde-oordelen. De religie vindt haar echte steunpunt
niet in een dogmatische metaphysica, maar in de innerlijke ervaring,
in 't doorleven.
Het Evangelie is waar, omdat het waard is, waar te zijn. Evenals
de wetenschap, moet ook de ethiek haar grondslagen vaststellen
onafhankelijk van de religie. Zij vindt haar basis in de autonome
persoonlijkheid. Wel heeft ze voor haar ontvouwing de religie
nodig.
F. Het Evolutionisme.
Een van de grootste problemen der filosofie wordt gevormd
door de vraag, hoe we ons het ontstaan der wereld en alles, wat
daartoe behoort, hebben te denken. Een onderdeel van dit
probleem is het ontstaan van de planten- en dierenwereld,
zoals wij die nu kennen. Deze vraag is des te belangrijker, omdat
ook de gewone mens, die in 't algemeen Been interesse heeft voor
filosofische problemen, toch de behoefte in zich voelt leven, den
oorsprong te kennen van de hem omringende natuur en niet het
minst van het soort wezens, waartoe hij zelf behoort. Eeuwen lang
heeft de mens zich bevredigd gevoeld door het antwoord, dat
de Bijbel over den oorsprong der dingen geeft. Het is te begrijpen,
dat toen men den Bijbel niet meer erkende als het Woord van
God, naar een ander antwoord werd gezocht.
Reeds de oude Griekse wijsgeren, die dus den Bijbel niet kenden, hebben zich overgegeven aan allerlei speculaties over den
oorsprong van het zijnde. Velen meenden, dat de wereld er altoos
geweest moest zijn, dat ze dus eeuwig zou wezen, en in dit
antwoord werd berust. Maar er waren ook anderen, die een paging
waagden om zich 't ontstaan der dingen, althans der dierenwereld,
begrijpelijk voor te stellen.
We tref fen bij hen de eerste evolutie-gedachten aan, zij het
ook in primitieven, ja zelfs zeer primitieven vorm.
Zo beweerde een van de oude natuurfilosofen, Anaximander
( gest. 546 v. Chr.), dat de mens oorspronkelijk als een soort vis
in de zee had geleefd en nadat hij een lange ontwikkelingsperiode
had doorgemaakt, de vaste aarde tot woonplaats gekozen had.
Ruim een eeuw later komt Empedocles met zijn beschouwing, dat
de natuur wezens heeft voortgebracht, waarvan de geschikte
vormen bleven bestaan en de ongeschikte ten gronde gingen. Hij
stelt het zich op deze wijze voor. Eerst zijn er koppen, poten en
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andere organen gevormd. Door de aantrekkende werking „der
vriendschap" verenigden zich deze delen, zodat er bijv. ook paardenlichamen verbonden werden met mensenhoofden, of dieren
werden gevormd met te veel of te weinig paten. Zulke vormen
konden in den strijd om het bestaan niet blijven leven, maar waar
een geschikte combinatie ontstond, bleven ze in stand en plantten
zich voort. Het is een primitieve voorstelling, maar ze bevat al
enkele elementen, die we bij het 19de eeuwse evolutionisme zullen
aantreffen 1 ).
In de Middeleeuwen en ook in de eerste eeuwen daarna, werd
algemeen het Scheppingsverhaal beschouwd als de verklaring van
den oorsprong van al wat bestaat, en men geloofde, dat al de
soorten van dieren en planten, welke men toenmaals kende, vanaf
het begin der wereld hadden bestaan. Deze opvatting werd langzamerhand onder den invloed van verschillende denkers losgelaten.
Ze moest wijken voor de mening, dat in de levende natuur een
ontwikkelings-proces heeft plaats gevonden, waarbij de hogere
vormen uit de lagere zouden zijn ontstaan. Deze mening werd
gesteund door de filosofische ideeen van Leibniz, Schelling en
Hegel, die het gehele wereldproces als een ontwikkelingsgeschiedenis opvatten.
Goethe was de eerste, die de ontwikkelingsgedachte toepaste op
't plantenrijk. Het is evenwel zijn tijdgenoot, de Fransman
Lamarck, geweest, die het evolutie-principe aannemelijk heeft
trachten te maken voor de dierenwereld. In zijn werk „Philosophie
Zoologique", verschenen in 1809, verdedigt hij de stelling, dat de
tegenwoordige diersoorten zich, in den loop der eeuwen, hebben
ontwikkeld uit enkele oervormen, terwijl deze oervormen zouden
ontstaan zijn door generatio spontanae 2 ). Deze ontwikkeling zou
1) Wie er belang in stelt om te weten, hoe verschillende volken over 't
ontstaan der wereld dachten, verwijzen we naar Dr Weinstein, Entstehung der
welt nach Sage und Wissenschaft, Aus Natur und Geisteswelt, no. 223.
2) Onder generatio spontanae verstaat men, zoals bekend is, het „feit", dat
uit levenloze stof, zo maar vanzelf, levende wezens zijn ontstaan. Aristoteles
bijv. beweerde, dat wormen ontstonden uit slijk. Door de beroemde onderzoekingen van Pasteur (1862) is aangetoond, dat generatio spontanae niet bestaat.
Haeckel, die beweerde, „de generatio spontanae loochenen, betekent het wonder
verkondigen", was van mening, dat de generatio spontanae vroeger wel had
plaats gevonden. Op welke gronden is niet duidelijk. Hij beweert trouwens,
dat 't leven, evenals kracht en stof, eeuwig is. Anderen, die met deze uitvlucht
geen genoegen konden nemen, tracthtten een andere verklaring te geven en
wel deze : de levenskiemen zijn van andere hemellichamen naar de aarde overgeplaatst. Deze mening werd o.a. voorgestaan door den beroemden physicus
Lord Kelvin (William Thomson) en uitgewerkt door den Zweedsen natuurkundige Svante Arrhenius, in zijn werk : „Das Werden der Welten". Natuurlijk
15
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te verklaren zijn door het feit, dat sommige dieren gedwongen
worden tijdens hun leven bepaalde gewoonten aan te nemen,
waardoor een verandering van organen optreedt, welke verandering op de volgende generatie overerft. Letterlijk zegt
Lamarck: „Elke wijziging in een orgaan, verkregen door een regelmatig gebruik, erft vervolgens over, indien het gemeenschappelijk
eigen is aan de beide parende individuen. Zo wordt die wijziging
overgedragen op alle volgende geslachten, die aan dezelfde omstandigheden onderworpen zijn, zonder haar zelf langs directe
wijze te moeten verwerven" 3
Door een van de vele voorbeelden, die Lamarck noemt ter
ondersteuning van zijn theorie, over te nemen, kunnen we duidelijk
maken, hoe hij zich de ontwikkeling voorstelt. „Een merkwaardig
gevolg van levensgewoonten ziet men in de afwijkende gestalte
van de giraffe. Men weet, dat dit hoogste aller zoogdieren woont
in de vrijwel droge binnenlanden van Afrika, wier kaalheid het
noopt het gebladerte der bomen of te knabbelen onder voortdurend
ingespannen reiken. Tengevolge van deze algemene en lang volgehouden gewoonte zijn de voorpoten langer geworden dan de
achterpoten en de hals dermate verlengd, dat de giraffe in
gewoon-opgerichte houding tot een hoogte reiken kan van zes
meter" 4
Lamarck schrijft dus de veranderingen in de dierenwereld toe
aan het verwerven van bepaalde eigenschappen,
door veelvuldig
.

is dit geen oplossing, doch slechts een verschuiving van het probleem. Immers
de vraag rijst, hoe de levende wezens op die andere hemelliohamen zijn
ontstaan? Maar al liet men dit bezwaar vallen, dan zijn er nog een aantal
grote bezwaren in te brengen tegen de mogelijkheid van dit transport. lo. De
koude van de wereldruimte moet die levenskiemen op hun lange reis —
Arrhenius rekent zelfs op een duur van circa 9000 jaar — doden. 2o. De sporen
zullen op hun lange reis in de absoluut droge wereldruimte door uitdrogen
sterven. 3o. De intense ultra-violette stralen zijn dodelijk voor deze levenskiemen. 4o. Als Arrhenius gelijk had, zouden we ook nu nog van die vreemde
indringers ontmoeten, terwijl de atmosfeer op een hoogte van 2000 meter
kiemvrij is.
Voor 't ontstaan van 't leven op aarde hebben we dus de keuze uit vier
„mogelijkheden":
lo. het leven is eeuwig (Haeckel), maar dit is op 't standpunt der wetenschap een uitvlucht ; 2o. het leven is ontstaan door generatio spontanae, maar
de wetenschap heeft aangetoond, dat g. sp. niet bestaat ; 3o. het leven is
afkomstig van andere hemellichamen, maar de mogelijkheid hiervan moet
ontkend worden en bovendien lost ze de kwestie niet op ; 4o. het leven heeft
zijn ontstaan te danken aan een scheppende daad Gods.
3) Zoologische Philosophic, blz. 148. Nederlandse vertaling in de Wereldbihliotheek.
4) Zoologische Philosophie, blz. 145.
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gebruik van bepaalde organen en door overerving van die eigenschappen op 't nageslacht.
Tegen dit Lamarckisme is aan te voeren, dat „de functionele
aanpassing" alleen mogelijk is, althans in voldoende mate, in de
zogenaamde „gevoelige periode" en dat men moeilijk aan kan
nemen, dat deze zo lang zou kunnen duren, dat zulke grote veranderingen zouden ontstaan als bijv. het langer worden der voorpoten van de giraffe. Het grootste bezwaar is echter, dat volgens
bijna alle natuuronderzoekers, het overerven van verworven eigenschappen niets meer is dan een fictie.
Daarmee wordt dus aan de hypothese van den Fransen natuurfilosoof de doodsteek toegebracht. Men kan dan ook wel
zeggen, dat met het Lamarckisme zo goed als niet meer wordt
gerekend.
Voordat we van deze eerste poging om het ontstaan der diersoorten wetenschappelijk te verklaren, afstappen, wil ik nog opmerken, dat Lamarck, in tegenstelling met latere evolutionisten,
den mens van dit ontwikkelingsproces uitsluit. Hij rekent den
mens niet tot het dierenrijk. Deze staat boven het dier, omdat zijn
verstand meerderwaardig is in vergelijking met zijn lichamelijk
bestaan. De tweede opmerking geldt 't feit, dat Lamarck op meer
dan een plaats spreekt van een Schepper. „Er is dus'', zo zegt
hij, „voor dieren zowel als voor planten een Orde, voortvloeiende
uit de „middelen - , ingesteld in de natuur door den Oppersten
Schepper aller dingen. Zij, de Natuur, is niets anders dan de
algemene en onveranderlijke Orde, door den verheven Veroorzaker
in alles ingeschapen en het geheel van de daarover gestelde algemene en bijzondere wetten" 1 ). Hij eindigt zijn werk met deze
verklaring: „Dit geheel (de natuur), alleen onveranderlijk zolang
het zijn verheven Schepper behaagt het in stand te houden, moet
beschouwd worden als een veeleenheid met, als zodanig, een alleen
aan zijn Schepper bekend doel en niet bestaande om der wille
van een der samenstellende delen in het bijzonder" 2
.

In hetzelfde jaar, dat Lamarcks filosofische dierkunde verscheen,
werd de man geboren, die de evolutie-theorie zou uitbouwen tot
dat geweldig systeem, hetwelk langen tijd een machtigen invloed
heeft uitgeoefend, niet alleen op den denkarbeid van de geleerden
uit schier alle takken der wetenschap, maar ook op het geloof van
de brede massa, die, wars van kerkgeloof en Christendom, een
1) Zoolog. Phil., blz. 60.
2) Idem, blz. 225.
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steunpunt voor haar wereldbeschouwing zocht in de resultaten
van de moderne wetenschap.
een Engelsen arts,
We bedoelen Charles Darwin, den zoon
en kleinzoon van den beroemden Erasmus Darwin, die ook reeds
als natuuronderzoeker naam gemaakt had. Van moeders zijde was
Charles de kleinzoon van Josua Wedgwood, een energiek en
geniaal zakenman, die vooral bekend is geworden door de stichting
van een groot-bedrig in het fabriceren van aardewerk. Van deze
mannen schijnt hij den genialen en energieken aanleg geerfd te
hebben. Toch maakt zijn studietijd den indruk van onstandvastigheid. Op 17-jarigen leeftijd gaat hij naar de universiteit om medicijnen te studeren. Deze studie bevalt hem niet en daarom gaat
hij over naar de theologie. Hierin vond hij al evenmin bevrediging, maar nu houdt hij vol en na drie jaar doet hij zijn candidaatsexamen, het enige examen dat hij ooit heeft afgelegd.
Gedurende zijn studietijd had hij zich ook reeds bezig gehouden
met het beoefenen van de natuurwetenschap en toen een natuurwetenschappelijk man gezocht werd voor de onderzoekingstochten
van „de Beagle", welke een refs om de wereld ging maken, ging
de theologische candidaat mee. Hij verzamelde in de verschillende
delen van Zuid-Amerika, Australia en Zuid-Afrika materiaal, hetwelk hij later gebruikte om zijn hypothese over het ontstaan der
soorten te illustreren.
Deze tocht duurde vijf jaar (1831-1836). Ruim twintig jaar
later gaf hij zijn hoofdwerk: „Over het ontstaan der soorten door
natuurlijke teeltkeuze" uit, waarmee hij de vader van de nieuwe
evolutie-theorie werd. In 1871 verscheen zijn ander groot werk :
„De afstamming van den mens en de geslachtelijke teeltkeuze",
dat groot opzien verwekte. In 1882 overleed hij op 73-jarigen
lee ftij d.
Er zijn verschillende factoren aan te wijzen, die Darwin tot zijn
hypothese over het ontstaan der soorten geleid hebben. De eerste
stoot in deze richting heeft wellicht de bevolkingstheorie van den
staathuishoudkundige Thomas Malthus gegeven. Deze Malthus
schreef in 1798 een werk over „The principles of population". In
dit boek beweerde hij, dat de bevolkingstoename aangroeide in
verhoudingen als uitgedrukt worden in de reeks 1, 2, 4, 8, 16 enz.,
terwijl de middelen van bestaan slechts toenemen in verhoudingen
van 1, 2, 3, 4, 5, enz. 1 ). Reeds op 't eerste gezicht is daaruit te
1 ) Dus de bevolking groeit volgens een meetkundige reeks, terwijl de voedselvoorziening toeneemt volgens een rekenkundige reeks.
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concluderen, dat op den duur een tekort aan voedingsmiddelen zal
ontstaan. Den tijd, die tussen twee termen van de reeks verloopt,
stelt Malthus op ongeveer 25 jaar. Wanneer dus omstreeks het
jaar 1800 een toestand bestaat, waarin bevolking en voedingsmiddelen aan elkaar evenredig zijn, dan moet in 1900 de verhouding
zijn als 8 : 4, zodat slechts voor de helft van de mensen genoeg
te eten zal zijn. In 1925 zou de verhouding al zijn als 16 : 5,
terwijl in 1950 een wanverhouding van 32 : 6 zou ontstaan, indien
de bevolkingstoename op dezelfde wijze bleef stijgen.
Natuurlijk zou 't zover niet komen, want, het blijkt uit de cijfers,
het grootste gedeelte der mensheid zou van honger moeten omkomen. Maar wat een leed en ellende zou daarmee gepaard gaan!
De berekeningen van Malthus maakten een diepen indruk op
verschillende leidende persoonlijkheden. Wat te doen, om dit
onheil of te wenden? De beroemde Mill meende uitkomst te zien
in zijn leer der zelfbeheersing. De mens moest en zou ook langzamerhand tot het inzicht komen, dat hij geen huwelijk zou molten
sluiten, voor hij beschikte over de nodige bestaansmiddelen en in
het huwelijk zou hij door „moral restraint" (zedelijke beheersing)
moeten komen tot gezinsbeperking. Hij, Mill, meende, dat dit
inzicht van de noodzaak der zelfbeheersing, ook de positie van
de arbeidende klasse zou verbeteren. Door „een vrouw bezitten,
als niet bezittende", wilde Mill dus het dreigende onheil keren en
de sociale kwestie oplossen.
Een ander wijsgeer, n.l. Herbert Spencer, zag de oplossing aan
de andere zijde. Hij beweert, dat de productie van voedingsmiddelen zal toenemen, naarmate de behoeften stijgen. Immers,
het dreigend te kort zal den mens noodzaken tot uitvindingen en
ontdekkingen, en boven alles zal „het instrument, dat uitvindingen
en ontdekkingen veroorzaakt, n.l. het menselijk verstancl - voortdurend ontwikkeld worden.
Spencer is namelijk evolutionist en hij grijpt elke mogelijkheid
aan, om aan te tonen, dat het ook met den mens naar steeds
hogere toestanden van geestelijke ontwikkeling gaat.
Darwin wordt door de theorie van Malthus tot de vraag
gebracht, of er werkelijk zulk een schrijnende verhouding tussen
bevolkingstoename en voedingsmiddelen moet ontstaan. Hij komt
nu tot de volgende redenering : Van de kiemen in planten- en
dierenrijk komen er slechts een gering aantal tot volledige ontwikkeling. Welke kiemen zijn dat? De sterksten en de meest geschiktsten, de individuen, die zich in hun ontwikkelingsperiode het
best kunnen aanpassen, die 't best zijn uitgerust voor den strijd
am het bestaan. De anderen gaan ten gronde. Dit gaat zo in het
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plantenrijk, in de dierenwereld en zo geschiedt het ook in de
mensenmaatschappij. Er is een „struggle for life" 1 ), en in diem
strijd om het bestaan zien we „the survival of the fittest". Aan
den anderen kant zien we een massale vernietiging plaats grijpen
van die individuen, welke niet tegen de moeilijkheden zijn opgewassen. Om aan te tonen, hoe Darwin zich den gang van zaken voorstelt, nemen we weer 't voorbeeld van de giraffe. Onder de jongen
van de voorouders van de giraffe, waren enkele exemplaren die een
ietwat langeren hals hadden dan hun broertjes en zusjes. Dergelijke
verschillen ziet men altijd bij afstammelingen van een ouderpaar,
hetzij bij dieren of mensen of planten. Men noemt dit fluctuerende
variaties. We komen hierop straks nog terug. Die jongen met den
langeren hals hadden nu in den strijd om het bestaan een voorsprong. In tijden van schaarste konden zij nog bladen van de
mimosabomen plukken, terwijl de dieren met een normalen hals
van honger stierven. Deze overlevende exemplaren paarden zich
en onder hun jongen kwamen weer dieren voor met verschillende
halslengte. Zo ging het gedurende duizenden generaties en ten
slotte verscheen de giraffe, zoals wij die kennen, op het wereldtoneel.
Darwin heeft bij dit proces nog een ander hypothetisch element
opgenomen, n.l. „de natuurlijke teeltkeuze", d.w.z. in de natuur
heeft de voortplanting plaats door dieren met de gunstigste eigenschappen. Hoe kwam Darwin aan dit begrip van de „natuurlijke
teeltkeuze"?
Hij vormde het in analogie met de „kunstmatige teeltkeuze",
welke toegepast wordt door kwekers van planten en dierenfokkers.
Wanneer deze mensen aan plant of dier een eigenschap opmerken,
die hen gewenst voorkomt, zullen ze trachten door teeltkeuze die
eigenschap in de nakomelingschap vast te leggen, zodat een nieuwe
soort ontstaat. Darwin had herhaaldelijk in zijn omgeving opgemerkt, dat door deze wijze van handelen nieuwe rassen of soorten
ontstonden. We moeten hierbij evenwel opmerken, dat dit welbewust en overlegd handelen van kwekers en fokkers, aan Darwin
nu niet het recht geeft te veronderstellen, dat zo iets ook in de
natuur voorkomt.
Wel zal 't ook gebeuren, dat de best uitgeruste dieren zich
met elkaar paren, maar dit is toeval. Evenwel is dit niet het
1 ) Men heeft terecht tegen deze constructie aangevoerd, dat die „struggle
for life" een erg hypothetisch karakter draagt. Imrners, volgens de evolutietheorie, waren er oorspronkelijk maar weinig dieren en planten. Men heeft
allerlei uitvluchten, hijy. dat die dieren in dalen apgeslaten zouden zijn geweest,
moeten verzinnen am dozen „strijd am het bestaan" te handhaven.
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grootste bezwaar. Immers Darwin staat op het standpunt, dat
juist zo'n cumulatie van toevalligheden de oorzaak van de evolutie
is. Het grootste bezwaar tegen Darwins hypothese bestaat hierin,
dat hi} de fluctuerende variaties als basis voor de verdere ontwikkeling neemt, terwijl latere onderzoekingen hebben aangetoond, dat
deze fluctuerende variaties niet erfelijk zijn. Vooral de Zweedse
geleerde Johannsen heeft velerlei onderzoekingen op dit terrein
verricht, welke tot een nieuw inzicht hebben geleid. We willen,
tot recht begrip van de zaak, waarover het gaat, het volgende
voorbeeld geven. Wanneer wij een boon poten en de afstammelingen van die boon onderling vergelijken, zullen we zien, dat ze
verschillen in grootte en gewicht: enkele kleine, veel middelmatige,
enkele grote. Wanneer we nu deze bonen alle uitzaaien, geven
de kleine, zowel als de grote weer nakomelingen, die zoals
Johannsen met veeljarige culturen aantoonde, in grootte en gewicht op dezelfde wijze varieren als de afstammelingen in den
l sten graad. Zo'n reeks van afstammelingen van een boon, of van
een ander zaad, noemde Johannsen een „reine Linie".
Natuurlijk zal rijke of schaarse voeding wat invloed uitoefenen
op het aantal grote of kleine exemplaren, maar de erfelijkheidsverhoudingen worden er niet door gewijzigd.
Maar, zo zeide men, Darwin heeft toch geconstateerd, dat de
boeren door selectie, door teeltkeuze, hun granen of hun veestapel
verbeterden ?
Wat 't eerste betreft, Johannsen heeft hiervan, oak langs experimentelen weg, een afdoende verklaring gegeven. Zo'n oud tarweveld bestaat eigenlijk uit een mengsel van verschillende soorten
van tarwe. Het is een „population'', zoals Johannsen het noemt.
Nu kiest de boer er de beste aren uit en kweekt die verder. Als
hij een korrel genomen had, zou er een „reine Linie" ontstaan
zijn, nu ontstaan er verschillende „reine Linien", maar alle van
de beste stamouders, waarin de afstammelingen zich steeds in
grootte en gewicht om hetzelfde gemiddelde bewegen 1 ). Boven dit
gemiddelde komt men nooit uit. Door selectie ontstaat niets nieuws.

Toch ontstaat in de natuur soms wel iets nieuws.
1 ) Dat de conclusie van J. overeenstemt met de werkelijkheid, kan ieder
constateren, die in een landbouwstreek woont. Hij zal getrof fen worden door
de gelijlanatige oppervlakte van een rijp haverveld. Vroeger vertoonde zo'n
haverveld heel wat „ups and downs". De gelijlanatigheid van heden is hieruit
te verklaren, dat alle haver, die hier verbouwd wordt, afstamt van een korrel,
die J. in zijn proeftuin heeft uitgezocht. De afstammelingen van dien enen korrel
werden weer uitgezaaid, totdat eindelijk genoeg zaaizaad was gewonnen om op
de markt te brengen. De haver, die nu verbouwd wordt is een „reine Linie";
die van vroeger een „population".

231

Zo werd in 1791 een jonge ram geboren met abnormale poten
en bijzondere beharing. Die nieuwe eigenschappen werden regelmatig op 't grootste aantal der nakomelingen overgedragen, zodat
er een nieuw schapenras ontstond. Nog een ander voorbeeld, dat
geen twijfel overlaat. In 1855 vond men in een tuin in Parijs een
gevulde petunia. Deze plant werd verder gekweekt en 't bleek,
dat deze vorm constant was. Volgens Darwin's hypothese had
men deze eigenschappen langzamerhand in verschillende generaties
moeten zien groeien. Ze verschijnen evenwel plotseling, zonder
dat men er enige verklaring van kan geven. Zoals bekend is, heeft
onze beroemde landgenoot, Prof. Hugo de Vries, 't eerst dit verschijnsel opzettelijk bestudeerd, namelijk 't verschijnsel van plotseling optredende veranderingen, die op het nageslacht overerven.
Hij noemde dit plotseling optreden van dergelijke erfelijke variaties
mutatie en op deze wijze is de derde evolutie-hypothese, de
mutatie-theorie in het leven geroepen 1 ).
Het ontstaan van nieuwe vormen in de natuur wordt dus niet
meer toegeschreven aan „the survival of the fittest" in den strijd
om het bestaan en aan „de natuurlijke teeltkeuze'', maar aan een
raadselachtig gebeuren in de organische wereld, waarvan men geen
verklaring kan geven. 't Is echter de grote vraag, of deze mutaties
talrijk genoeg zijn, om het ontstaan der huidige soorten te verklaren. „Leider wissen wir heute fiber diese Frage noch sehr
wenig" 2
.

Na deze ietwat lange uitweiding, waarin we gezien hebben,
dat het Darwinisme niet houdbaar gebleken is, keren we nog even
maar Darwin's publicaties terug. Toen hij de mening had verkondigd, dat de hogere soorten van levende wezens zich ontwikkeld
hadden uit de lagere en wel op volkomen mechanische wijze,
zodat van het ingrijpen van bovennatuurlijke krachten geen sprake
behoefde te zijn, trok Ernst Haeckel daaruit de conclusie, dat ook
de mens zijn ontstaan te danken zou hebben aan een langzaam
evolutie-proces, waarbij de „homo sapiens" het zich tot een eer
mocht rekenen de mensapen als stamvaders te kunnen beschouwen.
Darwin heeft de gedachte, dat ook de mens volgens 't evolutieproces zou zijn ontstaan, overgenomen en trachten aannemelijk te
1) De mutatie-theorie schakelt dus 't mechanische verklaringsprincipe in de
evolutie-theorie uit. Het zijn immers geen uitwendige, maar innerlijke factoren,
die de mutatie veroorzaken, al is 't mogelijk, dat uiterlijke omstandigheden Liar
bevorderen.
2) Aldus oordeelt Prof. Bauer in zijn Einfiihrung in die experimentelle
Vereribungsleihre, Berlin 1919, S. 343.
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maken in zijn geruchtmakend boek over de afstamming van den
mens (1871).
Hoe interessant het ook mope wezen de argumenten die Darwin
aanvoert hier te bespreken, we moeten er van afzien, omdat we
veel te uitvoerig zouden moeten worden. Alleen zij hier vermeld,
dat een objectief schrijver, zoals Bernhard Bavink, over de afstamming van den mens handelende, schrij ft : „Unser wirkliches
Wissen davon lasst sich freilich bis heute in den einen Satz : Wir
wissen nichts zusammenfassen. Es kann uns nichts helfen, wenn
wir dariiber unsselbst oder anderen blauen Dunst vormachen" 1 ).
Deze houding is wetenschappelijker dan 't air van Wilhelm Bolsche
en zovele anderen, die den indruk geven, alsof zij getuige zijn
geweest van al het praehistorisch gebeuren en daarvan kinomatische opnamen hebben gemaakt of van een Haeckel, die zijn
fantasie den vrijen teugel laat in 't ontwerpen van stambomen van
het menselijk geslacht.
De vraag doet zich op, hoe is het te verklaren, dat een theorie
als van Darwin, die toch achteraf gebleken is onhoudbaar te zijn,
zulk een geweldigen invloed heeft kunnen uitoefenen. Het antwoord is, dat deze zegevierende tocht van 't Darwinisme duidelijk
wordt, wanneer men let op de persoonlijkheid van den ontwerper
der theorie enerzijds en op de toenmalige culturele gesteldheid van
de Europeese mensheid anderzijds.
Darwin was een secuur werker. In zijn autobiografie vertelt hij,
dat hij van alle boeken, die betrekking hadden op zijn vak, uittreksels maakte, „zodat hij er wel een lade vol had". Deze excerpten bestudeerde hij grondig voor hij aan een hoofdstuk van een
boek begon. Op deze wijze kon hij werken met zulk een massa
feitenmateriaal, kon hij zoveel voorbeelden aanbrengen om zijn
betoog te ondersteunen, dat niemand aan de suggestie kan ontkomen: deze man zegt niets of het is verantwoord. Bovendien had
hij de gave om nauwkeurig waar te nemen. Wanneer hij in zijn
autobiografie een beschrijving geeft van zijn intellectuele capaciteiten horen we : „Ik heb grote moeite om me duidelijk en
precies uit te drukken, en deze moeite heeft me veel tijd gekost";
„ik bezit geen vlug begrip of geestigheid ik ben daarom een
slecht criticus: een dagblad of boek, wanneer ik 't voor de eerste
maal lees, wekt in 't algemeen mijn bewondering, en slechts na
herhaaldelijk over het onderwerp te hebben nagedacht. merk ik
de zwakke punten"; „mijn geheugen is wel omvangrijk, maar niet
1)

Ergebnisse and Probleme der Naturwissenscihaft, Zweite Auflage, S. 364.
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exact"; „mijn oordeel is niet beter dan dat van een succesvol
advocaat of dokter"; maar: „I think that I am superior tot the
common run of men in noticing things which easily escape
attention, and in observing them carefully" 1 ). Voeg nu daarbij de
eigenschap, dat de redeneertrant van Darwin z6 zakelijk is, z6
gespeend aan alle reclamemakerij, dat hij den indruk geeft, ik
weet wel welke bezwaren er aan mijn conclusie zijn verbonden,
maar de feiten dwingen mij er toe, ondanks mij zelf, dan kunt
ge begrijpen, dat Darwin's werken indruk moesten maken in
welke periode van 't menselijk denken ze ook verschenen zouden
zijn 2 ). Treffen we dus aan den enen kant een man aan, die zijn
mening, rijk geargumenteerd, op een bezadigde, overtuigende wijze
voordraagt, aan den anderen kant vinden we een culturele
gesteldheid, die rijp is een dergelijke opvatting met graagte te
aanvaarden. De speculatieve filosofie was reeds lang een onttroonde vorstin; het positivisme, met zijn negatie van al 't bovennatuurlijke, was tot heerschappij gekomen; het materialisme was
zijn zegetocht begonnen. Voeg daarbij de toenemende industrialisering van de Europese cultuurvolkeren en de daarbij behorende
sociale kwestie, en ge hebt de voorwaarden voor het met open
armen ontvangen van een wereldbeschouwing, die geheel „diesseitig" was, „eine Weltanschauung der abgesagten Feindschaft
1) „Ik meen, dat ik de meeste mensen overtref in het opmerken van de
dingen, die gemakkelijk aan de opmerkzaaniheid ontsnappen, en in 't nauwkeurig
beschouwen daarvan".
2) Over zijn houding ten opzichte van de religie is veel geschreven. Zijn
zoon Sir Francis Darwin voegde bij de autobiografie een aanhangsel, waarin
hij spreekt over „The religion of Charles Darwin". In dit bijvoegsel vinden
we den volgenden brief, dien Darwin schreef aan een Hollandsen student, welke
hem gevraagd had zijn mening over den godsdienst mede te delen. Die brief
geeft ons tevens een staaltje van Darwin's voorzichtige manier van redeneren.
„Het is niet mogelijk Uw vraag in 't kort te beantwoorden ; en ik ben er niet
zeker van of ik 't kon, doen, indien ik zelfs een lang antwoord gaf. Maar ik
kan wel zeggen, dat de onmogelijkheid zich voor te stellen, dat dit groot en
wonderlijk heelal, bewuste wezens als onszelf irrbegrepen, ontstond door toeval,
voor mij het belangrijkste argument schijnt voor 't bestaan van God ; maar
of dit een argument is van enige waarde, herb ik nooit kurmen uitmaken. Ik
ben er van overtuigd, dat, indien we een Eerste Oorzaak aannemen, het gemoed
er steeds naar verlangt te weten van waar zij kwam en hoe zij ontstond. Ook
kan ik niet over 't hoofd zien, de trboeilijlihekl, die ontstaat door het bestaan
van ontzaglijk veel iced in de wereld. Ik ben dus geneigd me, tot op zekere
hoogte, aa,n te sluiten bij 't oordeel van vele knappe maimen, die ten voile in
God geloofden; maar nu bemerk ik weer welk een pover argument dit is.
De veiligste conclusie schijnt me deze te zijn, dat dit onderwerp buiten de
bevoegdheid van 't menselijk intellect valt ; maar een mens kan zijn plight
doen". Uit dezen brief blijkt wel dat men, terecht, Darwin tot de Agnostisisten
rekent.
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gegen alles spekulative Philosophieren, gegen alien Glauben an
transzendente Griinde oder Zwecke dieses Weltlaufs, des entschlossenen „Kampfes urns Dasein" auch im wirtschaftlichen
schaftlichen Lebens" 1 ).
Zo werd dus, wat Darwin slechts had bedoeld als een natuurwetenschappelijke hypothese, verheven tot het wereldprincipe, dat
niet alleen het ontstaan der soorten in de organische wereld had
geleid, maar waaruit alles wat op deze wereld bestaat en gebeurt
kan verklaard worden.
De gehele menselijke cultuur, kunst en zedelijkheid, godsdienst
en wetenschap, alles bleek ten slotte een product van de selectie
in den strijd om het bestaan. Want met deze theorie als richt,
snoer ging men de gehele wereld doorzoeken en vond men
overal deze theorie bevestigd. Geen wonder ! Heeft de wijsgeer
Schopenhauer niet gezegd, en terecht: „Een hypothese leidt in
het hoof d, waarin zij heeft plaats genomen, of ook wel geboren
is, een leven, dat in zoverre op dat van een organisme gelijkt,
als zij van de buitenwereld alleen opneemt, dat, wat zij kan
verwerken en hetgeen haar homogeen is; daarentegen het heterogene en verderfelijke liefst niet in zich opneemt, of, wanneer
men het haar nu eenmaal toestopt, het geheel onverteerd weer
terug geeft" 2 ).
Het Darwinisme omvat dus eigenlijk twee hypothesen. De
eerste is: de bestaande levende wezens, hetzij plant, dier of mens,
zijn langs den weg der evolutie ontstaan uit lagere soorten. De
tweede hypothese geeft de wijze van ontwikkeling aan, n.l.
selectie in den strijd om het bestaan, door middel van de meest
geschikte eigenschappen en „de natuurlijke teeltkeuze".
Wat deze tweede hypothese betreft, kan men wel zeggen, dat
ze in de wetenschappelijke wereld heeft afgedaan. We hebben
hierboven reeds een paar bezwaren genoemd, welke tegen het
Darwinisme ingebracht werden ( fluctuerende variaties zijn niet
erfelijk; van „natuurlijke teeltkeuze - kan men niet spreken). We
voegen er nog een derde bezwaar aan toe. Volgens de opvatting
van Darwin zouden er een onnoemelijk aantal „overgangsvormen- moeten zijn ontstaan. Veel meer dan „volgroeide"
exemplaren. In de aardlagen zou men dus de resten van deze
„overgangsvormen - hebben moeten vinden, terwijl van die overgangsvormen zo goed als niets aan 't licht gekomen is.
Dit bezwaar is door Darwin ook wel gevoeld. In hoofdstuk VI
1) Bernhard Bavink, t. a. p. blz. 323.
2) Parerga and Paralipomena, Uber Schriftstellerei and Still, § 277.
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van 't eerste deel 1 ) schrijft hij: „De grote breuk in de organische
keten tussen den mens en zijn naaste verwanten, welke niet kan
overbrugd worden door een of ander overblijfsel van nog levende
soorten, is vaak naar voren gebracht als een groot bezwaar aan
het geloof (the belief) , dat de mens van lagere vormen afstamt;
maar dit bezwaar zal niet zwaar wegen voor hen, die, uit
algemene overwegingen, geloven (believe) in het algemene principe der evolutie. - Darwin praat over dit bezwaar heen, door te
beweren dat zulke hiaten in verschillende stambomen voorkomen.
In plaats dat dit feit nu wordt erkend als een bezwaar tegen de
evolutieleer in 't algemeen, wordt het gebruikt als argument velar
de afstamming van den mens. Schopenhauer had wel gelijk met
zijn bewering over de eenzijdige werking van een eenmaal aangenomen hypothese. Verder voert Darwin aan, dat het vinden
van fossielen vaak van 't toeval afhangt en dat het gebied, waar
de mens waarschijnlijk ontstaan is, nog niet systematisch doorzocht is. Men begrijpt met welk een verlangen de evolutionisten
uitzagen naar het vinden van die ontbrekende schakel. Zoals een
verliefde jonge man, die op zijn meisje staat te wachten, in elke
vrouwelijke gestalte, die in de verte verschijnt, zijn hartsvriendin
meent te herkennen, zo hebben de aanhangers van het Darwinisme telkens fossiele resten van mensen of apen met blijdschap
als de lang verwachte „missing-link - begroet. Tot nog toe is hun
vreugde steeds voorbarig geweest. We mogen hier als voorbeeld
aanhalen de geruchtmakende geschiedenis met de resten van een
aap, die men met den weidsen naam Pithecanthropus erectus,
d.w.z. „de recht opgaande aapmens - had gedoopt.
In 1893 had n.l. onze landgenoot Dubois, later hoogleraar in
Utrecht, een schedeldak, een dijbeen en een paar kiezen gevonden
in een diluviale aardlaag op Java. Hij meende de „missing-link te hebben gevonden.
Op een congres van zoologen te Leiden verklaarde de beroemde
Virchow, dat de resten niet bij elkaar behoorden: het dijbeen was
afkomstig van een mens, de schedel van een aap. Dertien der
deskundigen waren 't met Virchow eens; zes stemmen verenigden
zich op den aapmens als vroegere eigenaar van 't dijbeen; een
der heren was van mening dat het een dijbeen was van een
heel gewonen aap.
Nu was de klucht nog niet uit. Later heeft men de zaak nog
eens onderzocht en toen was de conclusie, dat deze fossielen wel
1)
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Van „De afstamming van den mens".

bij elkaar behoorden en dat ze afkomstig waren van een gibbonachtig dier 1 ).
Alles bijeengenomen ( fluctuerende variaties zijn niet erfelijk;
van „natuurlijke teeltkeuze" kan men niet spreken; overgangsvormen ontbreken grotendeels en de „missing-link" tussen aap en
mens geheel) behoeft het ons dan ook niet al te zeer te verwonderen, dat verschillende geleerden, die niet in den ban van de
fascinerende theorie van Darwin leefden, alles behalve gunstig
oordeelden over de tweede evolutie-theorie. Reeds in 1896 werd
door Hans Driesch dit harde vonnis geveld: „Het Darwinisme
behoort tot het verleden, zoals de andere curiositeit van onze
eeuw, de Hegeliaanse filosofie; beide zijn variaties op het thema:
hoe men een gehele generatie bij den neus neemt en zijn niet erg
geschikt om onze scheidende eeuw in de ogen van de toekomstige
geslachten te verhef fen". Het judicum van den filosoof Adickes
is niet minder vernietigend. Het luidt: „Aan de almacht van de
Darwinistische natural selection en de mogelijkheid van een
zuiver „mechanische" verklaring van de organische ontwikkeling
te geloven te geloven ondanks de gewichtige bezwaren van
Naegeli, G. Wolff en anderen en hoewel variatie, aanpassing en
vererving alles behalve „mechanische" gebeurtenissen zijn dat
vermag slechts een zo gelovige ziel als Haeckel. Wij kunnen niets
anders dan aannemen, dat bij de uiterlijke inwerking van de
natuurlijke teeltkeus nog een innerlijk principe moet gedacht worden, hoe men dit ook mope noemen. De uiterlijke inwerkingen
zijn slechts omstandigheden, tengevolge waarvan de meest verschillende soorten van organische krachten werkzaam konden
worden. Van deze weet de afstammingsleer even weinig als de
genealoog van de geheimnisvolle krachten, door welke de generaties geboren worden, wier stamboom hij ontwerpt."
Zelfs van socialistische zijde werd de onhoudbaarheid van 't
Darwinisme openlijk erkend bij monde van Kurt Grottewitz, die
in de Decemberaflevering, IXe jaargang, van de Sozialistische
Monatshefte schreef: „Het lijdt geen twijfel meer, dat een reeks
van Darwinistische beschouwingen, die heden ten dage nog
algemeen verbreid zijn, tot onhoudbare mythen zijn afgedaald....
En dan slaat hij den spijker op den kop, als hij vervolgt : „Het
mislijke van alle Darwinistische theorieen is, dat zj zich niet strikt
en onweerlegbaar bewijzen laten. Het ontstaan van de
ene soort
1 ) Na dien tijd heeft men nog enkele van dergelijke vondsten gedaan, maar
met hetzelfde resultaat, zodat Prof. Boeke moest erkennen : „De mens is en
blijft nog steeds een „homo novus"," d.w.z. iemand wiens voorvaderen niet
bekend zijn. Prof. Boeke, De afstarnming van den mens, blz. 117.
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uit de andere, het constant zijn van nuttige vormen, het bestaan
van talloze tussenschakels, dat zijn alle veronderstellingen, die niet
door concrete gevallen uit de werkelijkheid gesteund worded'
1 ).

We kunnen hiermee, dunkt me, volstaan. Het zou Been moeite
kosten om bladzijden te vullen met citaten van onbevooroordeelde
natuuronderzoekers of teleurgestelde discipelen van de afstammingsleer, om aan te tonen, dat het Darwinisme een van de vele
phenomenen in de wetenschappelijke wereld is geweest, die even
snel groeiden als een wonderboom, maar ook even snel verdorden.
Het bankroet van alle evolutietheorieen, die we tot nu toe hebben
gehad, werd uitgesproken door den Wageningsen hoogleraar Dr
Honing, in zijn inaugurele rede, toen hij zeide: „Werkelijk, we
zijn nog niet veel verder dan Genesis I", waaraan hij echter onmiddellijk toevoegde: „dat wij ook niet geloven" 2 ).
We willen, voordat we van ons onderwerp afstappen, nog een
vraag beantwoorden, welke van 't hoogste belang is bij 't bepalen
van de verhouding tussen pistis en gnosis, n.l. deze vraag: vormen
„schepping en ontwikkeling" een onverzoenlijke tegenstelling? We
menen van neen.
Wel, wanneer de evolutie wordt opgevat als een mechanische
ontwikkeling, waarbij het toeval de leiding heeft en waarbij de
mens wordt beschouwd als een hoog-ontwikkelde diersoort zonder
meer. Zulk een evolutie-theorie is nimmer aanvaardbaar voor wie
aan het machtige woord : „Ik geloof in God den Vader, den
Almachtige, Schepper des hemels en der aarde" vasthouden.
De evolutie-theorieen, die we besproken hebben, hadden klaarblijkelijk de bedoeling om God in 't wereldproces uit te schakelen.
Maar deze mechanische, ontheologische ontwikkelingsleer is even
oppervlakkig als onzinnig. Men zou eerder kunnen geloven, dat
een machtig bouwwerk als de Dom van Keulen door een toevallige
opeenhoping van stenen zou zijn ontstaan, of een vliegmachine,
zonder leidend intellect, op de wereld was verschenen, dan dat
fijne organen als oog en oor of zelfs een eenvoudige grashaim
niets anders zouden zijn dan producten van blind werkende natuurkrachten. Maar is er ook een evolutie-gedachte, die zich niet tegen
den Bijbel keert. Integendeel, de Bijbel leert ons zelfs, dat er
ontwikkeling is, maar door de almacht Gods. Lees slechts het
majestueuze scheppingsverhaal in Genesis I : de aarde was woest
en ledig, dan wordt 't licht geformeerd, daarna de gebieden, waar
1) De cursivering is van mij, S. V.
2) Dr J. A. Honing, Erfelijkheidsleer zonder Evolutie-theorieen, Wageningen 1920, blz. 12.
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de levende wezens kunnen bestaan; op den derden dag, let op de
opklimming: grasscheutkens, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte; op den vijfden en zesden dag, en let ook daar weer op
de opklimming: vissen, vogels en de dieren die de aarde bewonen.
En wat het menselijk geslacht betreft: het is „uit enen bloede",
zoals Paulus zegt, ontsproten; maar welk een divergentie heeft er
plaats gevonden. In analogie hiermede molten we ook met een
divergentie in 't planten- en dierenrijk rekenen. We moeten er
echter steeds bij bedenken, dat het soortbegrip in de wetenschap
lang niet vaststaat en dat dit dus niet de maatstaf kan zijn bij
het bepalen van de soorten, welke er bijgekomen of afgevallen
zijn sedert de schepping; maar we kunnen wel aannemen, dat het
aantal soorten van planten groter is, dan die bij het begin der
wereld door God tot aanzijn werden geroepen. „In dat geval",
zo zegt Prof. Bavinck, „is er niet alleen voor evolutie, maar ook,
hetzij door langzame verandering, hetzij door plotselinge mutatie,
in een wijden kring van organische wezens voor descendentie
plaats. Mits evolutie niet verstaan wordt in mechanischen zin, is
er dan ook tussen schepping en ontwikkeling geen tegenstelling" 1 ).
De feiten, waarop de afstammingsleer als zodanig, dus de
theorie, dat hogere wezens uit lagere zouden zijn ontstaan, zonder
dat men zich nog uitspreekt over het hoe dier descendentie, berust,
zijn de volgende :
lo. De morphologisch-anatomisme overeenkomsten tussen verschillende organische wezens.
2o. De overeenkomst in de embryonale ontwikkeling van de
hogere dieren en den mens (wat Haeckel heeft geformuleerd in
de z.g. „biogenetische grondwet - ).
3o. De „bloedverwantschap" tussen verschillende dieren en
mens, d.w.z. dat het bloed van deze wezens op dezelfde wijze
reageert op bepaalde stof fen.
Maar afgezien van de vele onzekerheden, die op deze drie
gebieden nog bestaan, kunnen ze, voorzover ze feiten zijn, evengoed verklaard worden uit het ene scheppingsplan van den Schepper aller dingen, als door evolutie.
4o. Rudimentaire organen, die men bij verschillende wezens
aantreft.
Maar afgezien van het felt, dat men verschillende organen ten
onrechte als rudimentair heeft bestempeld, „kan ook de rechtstreekse
schepping een verklaring geven, als zij n.l. planmatige en continue
eenheid van levensvormen in het scheppingsplan als grond der
1)

Het artikel „Evolutie" in Verzamelde Opstellen, blz. 119.
239

besproken verschijnselen (te weten de rudimentaire organen)
aanvoert- 1 ).
50. De resultaten der palaeontologie (kennis van de versteningen
van de voorwereld).
Maar de grootmeester der palaeontologie, Karl von Zittel, schrijft
in de inleiding van zijn groot werk, Grundzuge der Palaontologie,
Deel I, blz. 15: „Toch is het opmerkenswaard, dat zich ook in de
palaeontologie niet een afdoend bewijs voor het verloop der „stamtenzij dan binnen
geschiedenis - door opeenvolging van variaties
zeer enge grenzen
voordoet. Daarentegen spreekt alles voor een
mutatief optreden der vormen."
Het is hier de plaats niet om uitvoerig de bezwaren na te gaan,
die tegen deze „bewijzen - voor de afstammingsleer zijn ingebracht,
ook door geleerden, die van de scheppingsgedachte niets willen
weten. We zouden dan tot de conclusie komen, dat er heel wat
„kited' geconstateerd zijn, die bleken geen feiten te zijn en
vooral, dat men in de „verklaring" van de feiten uitging van een
vooropgestelde mening, zodat, we herinneren nogmaals aan wat
Schopenhauer over de lynxogen van een hypothese schreef, alles
paste in de eenmaal aangenomen theorie 2 ).
We willen er slechts op wijzen, dat het Christelijk geloof, na
de aanvallen van positivisme en materialisme ook den stormloop
van 't evolutionisme glansrijk heeft doorstaan en dat zij, die hun
wereldbeschouwing baseren op de Schrift, die de eeuwen verduurd
heeft, een vaster grondslag hebben, dan degenen, welke hun denken en doen in overeenstemming trachten te brengen met de
steeds wisselende meningen van wat Paulus „ijdele filosofieen"
noemt.
1) Dr A. C. J. van Goor, Afstammingsleer, blz. 29, Leiden 1918.
2) Voor lezers, die dit onderwerp uitvoeriger zouden willen nagaan, noemen
we nit de geweldige hoeveeltheid literatuur op dit gebied:
Prof. Bavincks ,artikel: Evolutie, in Verzamelde Opstellen ; Prof. Bavinck,
Wijsbegeerte der Openbaring, blz. 126 en v.v., benevens blz. 251 en v.v.;
Bernhard Bavink, Ergebnisse and Probleme der Naturwissenschaft (is pro,
maar geeft zeer objectief de bezwaren aan) ; van Katholieke zijde : Dr A. C. J.
van Goor, Het afstammingsvraagstuk in zijn verhouding tot geloof en wijsbegeerte ; eveneens van dien schrijver : Afstammingsleer en de tegenwoordige
stand der Natuurwetenschap. Dr Van Goor acht de afstammingsleer voor 't
planten- en dierenrijk en ook voor 't lichaam van den mens, niet in strijd met
de beginselen der Katholieke kerk, maar hij gaat de wetenschappelijke bezwaren na en komt tot de conclusie: „de wetenschap laat ons geheel in het
onzekere". Beslist contra is de Katholiek Gutberlet in „Der Mensch, Sein
Ursprung and seine Entwicklung". Ten slotte noemen we nog de mooie studie
van Dr Schouten : Evolutie.
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G. ,,De scheppende evolutie".
(Henri Bergson.)
In het vorige hoofdstuk hebben we de evolutie-theorieen, die
alle min of meer een mechanische ontwikkeling voor stonden,
besproken. De evolutie was, volgens deze opvattingen, een spel
van het blinde toeval, waarbij noch van een regulerende kracht,
noch van een beoogd doel sprake is.
De Franse wijsgeer Henri Bergson heeft echter een filosofisch
systeem opgebouwd, waarvan de leer omtrent een oorspronkelijke
stuwkracht des levens, zijn beroemde theorie over „elan vital",
een der pijlers is.
Het systeem van Bergson willen we hier in het kort bespreken.
Eerst geven we echter enkele bijzonderheden uit het leven van
den ontwerper van het stelsel, dat zulk een groten opgang heeft
gemaakt.
Henri Bergson, van Pools-Joodse afkomst, werd in 1859 te
Parijs geboren. Een deel van zijn jeugd bracht hij in Londen door,
waardoor hij de Engelse taal volkomen leerde beheersen. Later
ging hij naar het lyceum Condorcet, om voor de universitaire
studien te worden voorbereid. Op dit lyceum onderscheidde hij
zich zowel in de klassieke talen als in de wis- en natuurkunde.
Op achttienjarigen leeftijd vestigde hij reeds de aandacht op zich
door de oplossing van een mathematisch vraagstuk. Als student in
de letteren en wijsbegeerte aan de Ecole Normale Superieure trok
hij opnieuw de aandacht door het met succes verbeteren van
Griekse teksten. In die periode maakte hij ook kennis met de
filosofie van Kant. Ze bevredigde hem evenwel niet, omdat de
Koningsberger wijsgeer de mogelijkheid van metaphysische kennis
bestreed. Vanaf 1881 was Bergson op verschillende plaatsen als
leraar bij het middelbaar onderwijs werkzaam. Tijdens zijn leraarschap te Parijs legde hij zich ijverig toe op de studie van biologie
en physiologie en als resultaat van deze studien verscheen zijn
eerste grate werk, „Matiere et Memoire - , waarin hij een geheel
nieuwe beschouwing gaf over de verhouding van ziel en lichaam
en over 't menselijk kennen en handelen. Enkele jaren daarna
werd hij benoemd tot hoogleraar aan het College de France, waar
hij eerst Grieks en later filosofie doceerde. Bij het College de
France heeft het grate publiek toegang tot de lessen. Bergson
stond reeds bekend als een uitnemend spreker en een fijn stilist.
Daar hij bovendien de gave bezat om zijn filosofische betogen door
pakkende voorbeelden en treffende analogieen begrijpelijk en
zelfs boeiend te maken, behoeft het ons niet te verwonderen, dat
16
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hoorders van allerlei leeftijd, ontwikkeling en stand zijn collegezaal vulden. Bergson Koren werd de clou van het Parijse uitgaande
publiek,
„Men krijgt den indruk", zo schreef Prof. Hoogveld, „alsof men
een premiere bijwoont. Automobielen wachten aan de deur,
dienaren in livrei bewaken de plaatsen, die door dames van hogen
huize zullen worden ingenomen, en als de meester verschijnt, gevoelt men, dat hij zijn auditorium betovert."
In 1907 verscheen zijn „V Evolution creatrice", dat door velen
als zijn hoofdwerk wordt beschouwd. Hoe dit zij, in elk geval
maakte dit boek hem ook beroemd buiten Frankrijk. Hij werd nu
uitgenodigd om voordrachten te komen houden in Italie, Engeland
en Amerika.
Op een van zijn reizen naar de Nieuwe Wereld maakte hij
kennis met den vader van het Pragmatisme, William James, die
zich zeer enthousiast over hem uitliet. Bij een latere reis naar
Amerika werd hij door de universiteit te New-York gehuldigd en
bij deze gelegenheid werd hem een bibliografie overhandigd, waarvoor de bekende John Dewey een inleiding had geschreven, in
welke inleiding gesproken wordt van „den levenwekkenden
invloed, die uitstraalt van Bersons gedachten" 1 ).
Ook van de filosofen geldt
spreekwoord: zeg mij wie uw
vrienden zijn, en ik zal u zeggen, wie gij zijt. De verwantschap
tussen Pragmatisme en Bergsonisme is niet gering. We hopen daar
later op terug te komen. Passen we het spreekwoord in negatieven
zin toe: zeg mij wie uw vrienden niet zijn, enz., dan kunnen we
uit de omstandigheid, dat de Roomse kerk, in 1915, de drie hoofdwerken van Bergson op den Index plaatste, omdat zij in het begrip
der „scheppende ontwikkeling" een gevaarlijke pantheistische gedachte zag, concluderen, dat Bergsons filosofie althans voor een
groot gedeelte der Christenheid niet de levensfilosofie kan zijn.
Sedert 1921 is Bergson rustend hoogleraar. 's Winters woont
hij in een stille wijk op de grens van Parijs en Boulogne, 's zomers
in zijn villa, gelegen in het Juragebergte, met een heerlijk uitzicht
op den geweldigen Mont Blanc en het schone Meer van Geneve.
Wat zijn nu de hoofdlijnen van zijn systeem? Zijn beschouwingen over „l'elan vital", de „twee soorten van tijd", de „functie
van het verstand", zijn conceptie van het „vermogen der intuitie"
en zijn denkbeelden over „de scheppende ontwikkeling".
1 ) Over gebrek aan belangstelling behoeft Bergson zioh niet te beklagen.
In 1912 bijv. werden 126 boeken over hem uitgegeven ; daarbij kwamen dan
nog een aantal tijdschrift-artikelen, die aan hem gewijd waren.
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De oude Griekse wijsgeer Heraclitus was de eerste, die de
mening uitsprak, dat men niet van een zijn mag spreken, omdat
alles tvordt. Panta rei alles vloeit, was de hoofdgedachte van
zijn systeem. - Welnu, de mening, dat het universum niets anders
is dan een stroom van eindeloze veranderingen, is ook Bergson's
hoofdprincipe. In het heelal, zoals Bergson het ziet, is niet jets, dat
verandert. Een iets, dat verandert, blijft in wezen toch het zelfde
ding. Maar zo'n jets is, volgens Bergson, nergens te vinden. De
„rustende pool in de vlucht der verschijnselen" bestaat niet.
Bergson beroept zich voor deze bewering op de moderne physica,
welke aantoont, dat ook de meest gedegen stoffen bestaan uit
bewegende, veranderlijke kleine delen, dat kleuren niets anders
zijn dan aethertrillingen, en tonen alleen maar trillingen van de
lucht. Wel meende men aanvankelijk, dat men bij moleculen en
atomen op een lets stuitte, maar verder onderzoek toonde aan, dat
atomen, electronen of hoe men die kleine „dinged' ook wil noemen,
feitelijk werelden van bewegingen zijn en dat „materie" eigenlijk
niets anders is dan een verzamelnaam voor bewegingen, dus voor
veranderingen. Alles vloeit, nergens is het dode, starre „ding" te
vinden. Wat nu geldt voor de levenloze natuur, spreekt des te
sterker bij de organische wezens: alles groeit, alles ontwikkelt zich.
Het heelal is een levende stroom.
Denk LI een vuurwerk. Er is een „molen", die al ronddraaiende
zijn vonken uitslingert naar alle kanten. Zo is er een centrum in
het heelal, dat het leven uitsproeit naar alle zijden. Maar dit
centrum is evenmin een concreet ding, een rustend iets. Indien
dit centrum iets anders was dan rusteloze verandering, zou het in
tegenspraak zijn met de opvatting, dat er niets anders bestaat en
niets anders kan bestaan, dan onophoudelijke verandering. Dit
centrum, die krachtcentrale, wordt dus omschreven als „een continuiteit van uitstraling" 1 ), om daarmee aan te tonen, dat de
ontzaglijke golf van leven, welke we universum noemen, noch
begin, noch einde heeft. Immers als de „levensgolf" begin of einde
bezat, zou er voor het begin of /Li het einde, iets anders geweest
moeten zijn of komen, dat niet „levensgolf" is, en dit zou betekenen, dat er nog lets anders mogelijk zou zijn dan „eindeloze verandering". De wereld is dus de belichaming van het immanente
principe der levende verandering, hetwelk langzamerhand het zich
ontwikkelende heelal schept. Dit principe nu is Bergson's beroemd
„elan vital". Die oorspronkelijke, ongedeelde stuwkracht des
levens, is de bronwel van al wat wordt ze is god. God, op
1

) Scheppende Evolutie, blz. 326.
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deze wijze omschreven, is onafgebroken leven, is daad. is
vrijheid 1 ).
Het spreekt als vanzelf, dat Bergson de evolutie-theorieen, die
in de 19de eeuw opgesteld zijn, aan critiek onderwerpt. Uitvoerig
toont hij aan 2 ), dat een groot aantal verschijnselen uit het plantenen dierenleven niet mechanisch kunnen verklaard warden. De aanpassing aan de omgeving ( Lamarck) , de „survival of the fittest ( Darwin) zijn totaal onvoldoende om de soortveranderingen te
kunnen ophelderen. Evenmin is daartoe de mutatie-theorie (De
Vries) in staat. De wijzigingen van deze stelsels, bekend onder
de namen Neo-Lamarckisme en Neo-Darwinisme bieden eveneens
onoverkomelijke bezwaren. Bergson's eindconclusie is dan ook :
„Kart en goed: het Neo-Lamarckisme schijnt ons evenmin als alle
andere vormen van het evolutionisme in staat het probleem op
te lossen" 3
Deze overwegingen drijven hem weer in de richting, om een
drijvende kracht aan te nemen. Waarom, zo vraagt Bergson, bleef
de evolutie niet steken, duizenden jaren geleden, indien de aanpassing aan de omgeving het leidende principe was? Een zeer laag
organisme is evengoed als ons organisme aangepast aan de voorwaarden van het leven. Dit blijkt wel uit het succes, waarmee het
zich heeft gehandhaafd.
Waarom gaat het leven, dat er in geslaagd is zich aan te
passen, zich verder compliceren, waarbij het gevaar steeds groter
wordt? Waarom hield het niet op zich verder te ontwikkelen,
zodra het daartoe de gelegenheid had? Waarom? Er is Been
antwoord, tenzij daar een drijvende kracht is, die het leven er toe
brengt steeds groter en grater risico op zich te nemen op zijn weg
naar steeds hoger en hoger effect. Deze drijvende kracht is de
„elan vital - . Bergson houdt het voor onmogelijk te verklaren, hoe
en waarom de evolutie zich doorzette, tenzij men een „elan vital postuleert. De factoren, door de „klassieke - evolutie-theorieen op
den voorgrond gesteld, spelen zeer zeker een rol bij 't voortgezette
evolutie-proces, maar zij zijn onvoldoende om te verklaren, waarom
er zo iets als evolutie zou zijn. „De waarheid is, dat adoptatie wel
verklaart de innerlijke wendingen van het evolutie-proces, maar
niet de algemene richting van haar beweging, laat staan de beweging
.

1) Saheppende Evolutie, biz. 326.

2) Bladz. 92 tot 132 in de Nederlandse uitgave van 1'Evolution creative,

uitgave Wereldbibliotheek.
3) Bladz. 128.
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De slotsom is, dat de biologie ons van een serie van feiten
voorziet, die alleen maar verklaard kunnen worden door aan te
nemen, dat het heelal de schepping en uitdrukking is van een
levende kracht of impuls, wier functie het is onafgebroken te veranderen en te ontwikkelen.
De lijnen van geleidelijke ontwikkeling, waarlangs de „elan
vital" de evolutie heeft voortgedreven, eindigen ten slotte in het
vormen van wezens, waarin het onbewuste leven, het instinct en
het verstand tot openbaring zijn gebracht. Het onbewuste leven
in de planten; het instinct in de dierenwereld, vooral in de insecten,
met name in de vliesvleugelen; het verstand in den mens. Bergson
verwijt het Aristoteles en alle volgende natuurfilosofen, dat zij het
plantenleven, het instinctleven en het verstandleven als drie op
elkaar volgende graden van ene zich ontwikkelende tendentie hebben beschouwd. In werkelijkheid zijn het drie uiteenlopende richtingen van ene activiteit, die zich tijdens Naar groei heeft gesplitst.
„Het onderscheid van die drie is niet een onderscheid van meerdere
of mindere sterkte, noch ook meer in het algemeen van graad,
maar van wezen" 1 ).
Bergson geeft nu een uitvoerige omschrijving van verstand en
instinct. De oerfunctie van het verstand, of de intellectuele functie,
is om het bewegingloze, dode, starre te begrijpen en te doorzien.
Daartoe is het uitnemend geschikt. Als we de geschiedenis en ook
de praehistorie raadplegen, zien we, dat we den mens eigenlijk
niet „Homo sapiens" maar „Homo faber" moesten noemen 2 ). „Per
slot van rekening is het verstand, als men het oog gevestigd heeft
op datgene, waar het zich oorspronkelijk op heeft gericht, het vermogen om kunstmatige voorwerpen te vervaardigen, meer in het
bijzonder werktuigen, om daarmede andere werktuigen te maken
en om in dat vervaardigen onophoudelijk veranderingen aan te
brengen" 3 ).
Het verstand is er dus op aangelegd zich het onbeweeglijke, het
discontenue voor te stellen en te doorzien, en de wetenschappen,
die met de dode materie verband houden, zoals meetkunde en
mechanica op te bouwen. Dat verstand nu „wordt gekenmerkt door
een natuurlijk onvermogen, het leven te begrijpen".
Het instinct daarentegen is naar het leven gemodelleerd. Als
het bewustzijn, dat in het instinct sluimert, eens ontwaakte, als
het instinct zich tot kennis verinnerlijkte in plaats van zich naar
1) Scheppende Ontwikkeling, biz. 188.
2) Homo sapiens = de wetende mens ; homo faber = de mens-ambaohtsman.
3) Scheppende Ontwikkeling, blz. 193.
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buiten in daden om te zetten, als wij het konden ondervragen en
als het kon antwoorden, dan zou het ons de diepste geheimen des
levens ontsluieren. Welnu, het instinct is, om zo te zeggen, tot die
hoogte opgeklommen in de intuitie.
Verstand en intuitie zijn dus de beide kenfuncties van den mens.
Maar beide zijn niet tot dezelfde hoogte ontwikkeld bij het tegenwoordige mensengeslacht. „Het bewustzijn bestaat bij den mens
voornamelijk uit verstand. Het had daarbij ook intuitie kunnen zijn
en het schijnt wel of het dit ook had moeten zijn. Intuitie en verstand vertegenwoordigen twee elkander tegengestelde richtingen
van de werkzaamheden des bewustzijns : de intuitie volgt de
levensrichting zelve, terwijl het verstand in omgekeerde richting
gaat en aldus als vanzelf ingesteld is op de beweging der materie.
Volledig en volmaakt zou een mensheid zijn, in welke die beide
vormen van de bewuste werkzaamheid tot vollen wasdom kwamen.
Tussen zulk een mensheid en de onze zijn er trouwens vele stadia
denkbaar, die overeenstemmen met alle mogelijke gradaties van
het verstand en de intuitie Een ander evolutieverloop had
kunnen leiden tot een nog verstandelijker mensheid of wel tot een
meer intultieve. Inderdaad is bij de mensheid, waarvan wij deel
uitmaken, de intuitie bijkans opgeofferd aan het verstand" 1 ).
De bespreking van het verschil tussen verstand en intuitie kan
het beste ingeleid worden, door een uiteenzetting van Bergson's
theorie betreffende den tijd. De vraag wat tijd eigenlijk is, is een
van de moeilijkste problemen der filosofie, en in den loop van de
meer dan tweeduizend jaar, dat men aan wijsbegeerte heeft
gedaan, is men nog weinig gevorderd in de oplossing van dit
vraagstuk. We herinneren er aan, dat o.a. de wijsgeer Kant began
met den tijd te beschouwen als een werkelijk bestaand iets, en
dat hij er mee eindigde in den tijd niets anders te zien, dan een
aanschouwingsvorm van ons verstand, daar de werkelijkheid
het Ding,-an--sick
tijdloos is.
Bergson begint met een kenmerkend onderscheid aan te nemen
tussen datgene, wat door het woord tijd wordt aangeduid. In de
eerste plaats bestaat er, wat hij noemt de mathematische of wetenschappelijke tijd. Deze tijd vormt niet een deel der werkelijkheid,
hij is slechts een relatie, welke wij aanbrengen tussen de dingen.
Daarnaast bestaat de eigenlijke tijd, de duur (la duree). Het is
zeer moeilijk om in beknopten vorm het verschil aan te geven,
1)
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Scheppende Evolutie, blz. 347.

maar we maken gebruik van een van Bergson's vergelijkingen am
de zaak te verhelderen.
Wanneer een kind zich vermaakt met het aan elkaar passen
van de stukjes van een legkaart, slaagt het daarin hoe langer hoe
sneller, naarmate het zich meer oefent. Men kan nu zeggen dat
de tijd om de legkaart in elkaar te zetten, hoe langer hoe korter
wordt en men kan zich voorstellen, dat het tenslotte met oneindige
snelheid gaat, zodat het als het ware duurloos wordt. Tijd is bier
niets anders dan een relatie tussen de verschillende ogenblikken,
dat dit of dat blokje wordt ingezet. Als het sneller gaat mogen
die ogenblikken wat dichter bij elkaar komen te liggen, maar het
resultant van de handeling is telkens gelijk: de in elkaar gezette
legkaart. Bij dezen tijd is het alleen te doen om „eenheden", die
geteld moeten warden. Die eenheden mogen verschillende lengte
hebben (uur-minuut-seconde) „het gewone verstand, dat zich
slechts met afzonderlijke voorwerpen bezig houdt, evenals trouwens de wetenschap, die slechts het oog gericht houdt op geisoleerde stelsels, stelt zich aan het begin- en eindpunt van de tussenruimten op en maakt de beweging in die tussenruimten zelve
niet mee" 1 ).
Het begrip „duree" wordt duidelijk gemaakt, door de volgende
analogie :
„Voor een artist, die een beeld schept, dat hij uit de diepten
zijner ziel doet oprijzen, is de tijd niet meer iets bijkomstigs. Het
gaat bier niet om een tijdsverloop, dat men kan verlengen en
verkorten zonder meer, zonder er den inhoud van te wijzigen. De
duur van zijn werk maakt een integrerend gedeelte er van uit.
Door dien duur te verkorten of te verlengen, zou men zowel de
psychische evolutie, welke aan dien duur zijn inhoud schenkt, als
ook de schepping, waardoor hij wordt bekroond, geheel wijzigen.
De tijd voor het scheppen valt bier samen met het scheppen
zelf" 2 ).
Tijd kan dus zijn successie van ogenblikken, maar tijd in den
zin van duur, is eigenlijk een metaphysisch begrip; duur is „de
onafgebroken voortgang van het verleden, dat zijn tanden slaat in
de toekomst"; duur betekent: „uitvinden en scheppen van vormen,
voortdurend te voorschijn brengen van iets geheel nieuws"; duur
is niet anders dan de „élan vital" zelf.
Dank zij het feit, dat wij zelf levende wezens zijn, behoren wij
ook tot den duur-stroom, en indien wij met de nodige aandacht
1) Sch. Ev., blz. 40.
2) Sch. Ev., blz. 433.
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onze ervaringen nagaan, kunnen we ons van het golven van dien
duur-stroom in ons bewust worden. Maar die aandacht moet niet
gericht worden door het verstand; ze moet een instinctief karakter
bezitten. Door het instinct bemerken we, dat we in den levensstroom neerdalen en er in opgenomen worden. Instinct in deze
functie is intuitie, en intuitie verschaft ons den sleutel tot kennis
der werkelijkheid.
Welk karakter draagt deze intultieve kennis?
Laat ons beginnen met de vraag te stellen: wat is een symphonie? Men kan zeggen, een symphonie is een aggregaat van
noten. Zuiver beschouwd van het standpunt van den physicus, kan
men een symphonie omschrijven als een bepaald aantal luchttrillingen, veroorzaakt door de instrumenten der musici. Men kan
aantal en golflengte der trillingen aangeven en nog veel meer
dingen, die belangrijk zijn voor den natuurkundige. Maar van 't
standpunt der aesthetische beoordelaars is een symphonie iets
geheel anders, is ze een geheel en kan zij niet geanalyseerd warden
zonder haar te vernietigen.
Welnu, deze tweede manier am een symphonie te beoordelen
is analoog met de wij ze waarop intuitie ons kennis geeft van de
werkelijkheid. Het is door intuitie, dat we de natuur en den zin
van de werkelijkheid als een ondeelbaar geheel vatten. Maar er
is meer. Zoals een portretschilder door intuitie het karakter van
zijn model doorziet en de resultaten daarvan op het doek werpt,
zo is de intuitie ook werkzaam in de scheppende evolutie van de
werkelijkheid. Derhalve: de intuitie die we bezitten van de werkelijke natuur onzer levende ervaring, als een stroom van eindeloze
verandering, is kennis van de werkelijkheid zelf, en alle opvattingen omtrent den aard der werkelijkheid, anders dan door intuitie
verkregen, zijn misleidend.
En het verstand dan?
Het verstand is, volgens Bergson, een speciale functie, die
ontwikkeld is met het doel om te handelen.
't Leven in een eindelozen stroom van veranderingen zou, uit
het oogpunt van handelend optreden, onoverkomelijke moeilijkheden ondervinden, indien het verstand hier geen uitkomst hood.
Daarom schept het verstand uit dien levenden stroom telkens een
handvol om het te bekijken en te bestuderen. Die delen uit den
stroom genomen, noemen we nu dingen, of bewustzijnsinhouden.
Maar de scherpe omtrekken, die wij er met ons verstand aan
waarnemen, bezitten ze in den stroom van de werkelijkheid niet.
Nemen wij die omtrekken er aan waar? Neen, we tekenen ze zelf
op de werkelijkheid, omdat ze dienstig zijn aan onze doeleinden.
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Ein van de mooiste vergelijkingen, waaraan Bergson zo rijk is,
is de vergelijking van het verstand met een cinematograaf. Met
dit toestel neemt men kiekjes van lets, dat beweegt, bijv. een troep
soldaten in actie. Elk kiekje stelt de troep voor in een bepaalde
houding. Nu kunt ge deze kiekjes naast elkaar leggen, ge kunt ze
vermenigvuldigen zoveel als ge wilt, ge reproduceert op deze wij ze
nooit de eigenlijke beweging van het origineel. Wanneer ge wilt,
dat uw platen gaan leven, moet ge er beweging in brengen, en
eerst wanneer de foto's zijn verenigd tot een film, die afgedraaid
wordt, zult ge de serie statische beelden vervangen door een bewegende afbeelding van het bewegend origineel.
De beelden der werkelijkheid door ons verstand vervaardigd,
gelijken op de serie statische foto's, voor ze in het filmapparaat
warden afgedraaid en zij stellen een opeenvolging van objecten,
die bepaalde vormen in de ruimte bezitten, in de plaats van den
rustelozen stroom van veranderingen, welke het origineel vormt.
Dus, het verstand geeft ons een vals beeld van de werkelijkheid
en wel met het doel om handelen mogelijk te maken; d.w.z. om
het doel te bereiken, dat wij beogen, stelt het ons de werkelijkheid
voor als bestaande uit punten, waarop wij kunnen rusten.
„Ten einde onze activiteit de gelegenheid te geven van de ene
handeling op de andere te springen, is het noodzakelijk, dat de
materie van den enen toestand in den anderen overgaat."
Mag men dus de conclusie trekken, dat het verstand de wereld
van de materiele objecten maakt?
Materie is niet bloot een creatie van het verstand; er bestaat
nog lets anders dan de directe stroom des levens en op dat
jets- heeft het intellect speciaal betrekking. Verstand en materie
zijn gelijktijdig door hetzelfde proces „afgesneden - van de „elan
vital", welke hen beide omsloot en nog omsluit. De „elan vital - is
een scheppende impuls van den eindelozen duur, maar haar voortdurende beweging verloopt niet zonder stoornis.
Op een bepaald ogenblik wordt de stroom onderbroken en
stroomt terug. Deze tegengestelde stroom is materie. Alles is steeds
in voortdurende beweging, alles stroomt, maar materie is een
stroom in tegengestelde richting van den „levensstroom - . Ten
einde de conceptie van zijn materie-begrip duidelijk te maken, maakt
Bergson weer gebruik van een metafoor. Het leven is te vergelijken met een vuurpijl, wier uitgedoofde vonken als stof op de
aarde vallen; het leven is een fontein, welke als zij opspuit, zich
verheft en gedeeltelijk de terugvallende droppels in hun vaart
vertraagt en weer in zich opneemt: het opspringen van de fontein
is de vitale activiteit in haar hoogsten vorm, de terugvallende
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droppels zijn de verstrooide scheppende bewegingen, d.w.z. materie.
We moeten nog een kwestie uit Bergson's filosofie behandelen,
omdat zij betrekking heeft op 't leven van den mens. Over de
problemen der ethiek, gemeenschapsleven, kunst en godsdienst
heeft hij zich zo goed als niet uitgelaten. Wel heeft hij probleem
van den vrijen wil op een andere wijze trachten op te lossen dan
gewoonlijk gedaan wordt. Bergson's beschouwing, dat het intellect
een instrument is, dat in den loop der evolutie, gevormd is met
het oog op de eisen van 't leven, stelt hem daartoe in staat. Bergson
geeft toe, dat als we elke handeling als gelsoleerd beschouwen, het
determinisme gelijk heeft. Als we elke handeling op zich zelf
beschouwen, hebben de materialisten gelijk, die de oorzaak van
een handeling zoeken in de physische omstandigheden, voor wie
elk geval van een slecht humeur slechts een andere vorm is van
een slechte spijsvertering.
Maar eveneens hebben de psycho-analytici gelijk, die alles verklaren uit de ziel van het individu en beweren dat hij noch verantwoordelijk is voor zijn motieven, noch voor zijn begeerten, omdat zijn handelingen gedetermineerd worden door de sterkste
motieven en begeerten op dat ogenblik. Ze zouden gelijk hebben,
als een handeling een geisoleerde actie was, maar deze voorstelling
van taken is een valse abstractie van het intellect.
Het verstand stelt ons leven voor als verdeeld in momenten
van bewustheid, die onbewogen blijven bestaan, totdat ze weggeschoven worden door een volgend moment en nu kan 't intellect
het verloop niet anders zien, dan dat eerste beeld door het
volgende verschoven wordt. Wanneer men het leven van de
individuen in stukjes snijdt, wanneer men de handelingen van een
indivdu los naast elkaar zet, dan wordt ene door het andere
bepaald. Maar de som van alle delen van dit leven, of ook de
opeenhoping van alle handelingen, is niet hetzelfde als de gehele
persoonlijkheid. Wat waar is voor de delen, is nog niet waar voor
de persoonlijkheid. Het is de natuur van het leven am te scheppen
en het individu, als geheel genomen, moet noodzakelijkerwijze
creatief zijn, wijl hij een leveed wezen is. Maar indien zijn leven
scheppend optreedt, dan is 't duidelijk, dat het niet geheel en al
gedetermineerd is door wat vooraf ging. Indien dit zo was, dan
zou leven slechts een andere uitdrukking zijn van het oude, en
niet een schepping van iets nieuws.
Vrije wil is dus, scheppende actie; determinisme is een geloof
dat we aangenomen hebben tengevolge van de intellectuele opvatting der werkelijkheid. Maar geloven we werkelijk in het determinisme? zo vraagt Bergson. „Ons verstand moge inderdaad
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overtuigd zijn, maar ons instinctief geloof houdt vol, ondanks het
intellect, dat we vrij zijn. Waarom? Omdat dit instinctief geloof
een eigenschap is van de intuitie, welker functie het is ons leven,
als een geheel, te begrijpen. Zodoende realiseert zij zich, dat 't
leven, als geheel, scheppende activiteit is, en handhaaft zij daarom
de vrijheid om de toekomst te scheppen."
We willen geen afscheid van Bergson's filosofie nemen, zonder
enige bezwaren, die tegen zijn stelsel aangevoerd kunnen warden,
naar voren te hebben gebracht.
1 o. Elk filosofisch systeem moet zich duidelijk uitspreken, hoe
het zich de manier, waarop de mens kennis van de wereld krijgt,
denkt en dan aantonen, dat deze wijze van kennisvorming in staat
is de wereld in geestelijk opzicht te veroveren. Nu is Bergson's
kenleer in dit opzicht duidelijk, dat zij zich ondubbelzinnig uitspreekt over de kenfuncties van den mens.
Maar
het verstand vervalst de werkelijkheid en dus kunnen
we op zijn gegevens het gebouw onzer kennis niet optrekken.
Alleen de intuitie verschaft ons een zuiver wereldbeeld. Nu verstaat Bergson onder intuitie niet, wat men een verkorte manier van
't discursieve denken zou kunnen noemen. Deze intuitie, het aanvoelen van een waarheid, zonder dat men nog voldoende logische
gronden heeft om die waarheid te beredeneren, verricht in elke
wetenschap Naar werkzaamheid. Intuitie is zoals Bergson zelf
zegt „vluchtig en onvolledig" 1 ) , ze „kan slechts enige ogenblikken
worden volgehouden" 2 ); „de wijsgeer is genoodzaakt de intuitie
te laten varen van het ogenblik af, dat hij er den stoot van heeft
ontvangen en verder op zichzelf te vertrouwen om de beweging
voor te zetten en nu verder de begrippen, het een na het ander
naar voren te brengen" 3 ); „intuitie heet die soort van intellectuele
sympathie, door welke men zich in het inwendige van een object
verplaatst om samen te tref fen met wat het eigens en toch onuitsprekelijks bezit" 4 ). Wie dergelijke omschrijvingen van de intuitie
leest, zal zich min of meer verbazen, dat Bergson hele boeken heeft
geschreven om ons toch maar duidelijk te maken, hoe het universum
nu precies reilt en zeilt. We hebben hier een soortgelijk geval als
bij Karl Barth op theologisch gebied, die herhaaldelijk verzekert,
dat God voor ons geheel onkenbaar is en blijft en die toch in
zijn werken heel wat van God meent te weten. Wanneer Bergson
1) Scheppende Evolutie, blz. 313.
2) Scheppende Evolutie, blz. 313.
3) Sdheppende Evolutie, blz. 313.
4) In zijn Introduction.
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gelijk heeft en het verstand dus geen werkelijkheidskennis kan
verschaf fen, terwijl de intuitie bij Naar bliksemstralen slechts ziet,
wat onuitsprekelijk is, dan zijn we gedwongen deze beweringen
met een korreltje zout te accepteren, wat eigenlijk in strijd is met
de waardigheid van de filosofie, of Bergson had moeten zeggen
tot zijn auditorium: Zeer geachte toehoorders, jullie begrijpen nu
heel goed, hoe ons kenvermogen werkt, en nu begrijpen jullie ook
wel, dat ik niet verder kan gaan: ik voel wel hoe de ware werkelijkheid er uit ziet, maar ik kan het je niet zeggen.
Bergson gaat te werk als iemand, die beweert: Met het blote oog
kun je alleen maar een juist beeld van de bacterienwereld krijgen,
maar het oog is daarvoor ontoereikend. We hebben feitelijk alleen
maar een miscroscoop tot onze beschikking, maar die miscroscoop
deugt niet. We kunnen het eens zijn met het oordeel van Prof.
Ovink: „Het ontbreekt hun aan een bezonnen kennis-kritiek. Wat
menselijk kennen, menselijke ervaring is, hoever zij rijkt, waar zij
op steunt daarover is hij niet tot voile klaarheid gekomen - 1 ).
2o. Over zijn Metaphysica, dus zijn beschouwing van de wereld,
die achter deze zichtbare wereld schuilt en de ware werkelijkheid
vormt, behoeven we verder weinig te zeggen. Het is te waarderen,
dat hij stelling kiest tegenover het Materialisme en het naturalistisch Monisme, maar verder vragen we welk vertrouwen men in
een systeem kan bezitten, waarvoor de ontwerper zijn gegevens
moet ontlenen aan de door het verstand verwrongen feiten (Bergson bouwt namelijk zijn theorie heel sterk op feiten uit de biologie)
of dat hij slechts kan ontwerpen door middel van de intuitie, die
zoals hij zelf zegt, den wijsgeer slechts een stoot in de goede
richting kan geven.
Trouwens, Bergson heeft am zijn systeem te kunnen opbouwen,
niet een stoot gehad van de intuitie, maar heeft zich in hoofdzaak
aangesloten bij het systeem van Schopenhauer. Prof. Erdmann 2 )
wijst daarop, als hij zegt: „Geheel overeenkomstig met Schopenhauer maakt Bergson aan het begin een scheiding tussen verstand
en instinct of intuitie en laat door de eerste de wereld der verschijningen ( die Welt als „Vorstellung - ), door de laatste de wereld
van 't absolute ( die Welt als „Wille - ) ontstaan. Het verstand
kent slechts middellijk door symbolische schemata; de irrationele
intuitie echter grijpt het zijn onmiddellijk in zijn innerlijkste kern
en wezen (als „Ding--an-sick" ); zo gaat het ook hien 3o. De voorstelling „scheppende evolutie" is misleidend, voor
1) Grote Denkers IV, 1, blz. 40.
2) In zijn Grundriss der Gesch. der Philos., 1930, S. 686.
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wie aan een ander scheppingsbegrip dan dat van Bergson vasthoudt. Scheppen is, volgens de eenparige belijdenis van de Christelijke kerk, die daad Gods, waardoor Hij naar Zijn souvereinen
wil heel de wereld uit het niet-zijn tot een zijn brengt, dat anderscheiden is van Zijn eigen wezen. Wel is de term scheppen uit
niets niet letterlijk aan de Schrift ontleend. Maar hoewel deze
terminologie niet gevonden wordt in den Bijbel, laat hij in dit
opzicht geen twijfel. De Schrift gebruikt den term niet, maar leert
de zaak duidelijk 1 ).
Welnu, Bergson denkt bij schepping aan heel lets anders. „Alles
is duister in het begrip „schepping - zo zegt hij, „als men denkt
aan dingen, die geschapen worden en aan jets, dat schept; gelijk
men dat toch gewoonlijk doet, en waar het verstand niet buiten
kan. Wij zullen in ons volgend hoofdstuk den oorsprong van dat
waandenkbeeld aantonen" 2 ).
Hij gaat dan verder betogen, dat er andere werelden bestaan
die gelijksoortig aan de onze zijn, dat die niet te gelijkertijd zijn
ontstaan, omdat er op dit ogenblik nog werelden warden geschapen. Allerwege vinden we dezelfde soort activiteit, de continuiteit
van uitstraling. En dan gaat hij verder: „In het begrip „God -, op
deze wijze benaderend omschreven, komt niets voor van het eens
en vooral onveranderlijke; God is onafgebroken leven, daad, vrijheid. De schepping, op die wijze opgevat, is niet een mysterie; wij
ervaren haar in ons, zodra wij waarlijk vrij handelen - 3
Zoals we reeds gezegd hebben, heeft de Roomse kerk de leer
van Bergson veroordeeld, en naar 't ons voorkomt terecht, omdat
hij pantheistische denkbeelden verkondigt. Men heeft hem ook
beschuldigd van atheisme. Deze beschuldiging wijst hij of in de
„Annales de philosophie chretienne - van Maart 1912. Na een
korten inhoud van zijn hooffiwerken te hebben gegeven, komt hij
tot deze slotsom: dit alles rijst klaar en duidelijk de Idee
van een scheppenden en vrij en God, die zowel de materie als het
leven voortbrengt en wiens ingespannen scheppingsarbeid, wat het
leven aangaat, onafgebroken voortduurt in de evolutie der soorten,
en in de vorming der menselijke persoonlijkheden."
We nemen dankbaar akte van deze verklaring, maar toch kan
de filosofie van Bergson ons niet bevredigen. Niet alleen om haar
a-religieus karakter, haar voorbijgaan van de hoogste en heiligste
vragen, maar ook omdat we grotendeels instemmen met het oordeel
.

1) Vergelijk Bavinek Geref. Dogrn., II, blz. 397, lste druk.
2) Scheppende Evolutie, blz. 325.
3) Scheppende Evotutie, biz. 326.
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van Prof. Heymans, als hij schrijft, dat hij de lezing van Bergson's
geschriften kan aanraden aan wie intellectueel-aesthetisch willen genieten, maar meent te moeten afraden aan hem, die „eenvoudig wat
wenst te leren, zijn kennis der gegevens, die voor de oplossing van
het wereldprobleem in aanmerking komen, wenst uit te breiden en
zijn inzicht in de betrekkelijke waarsc'hijnlijkheid, die aan elke der
voorgestelde oplossingen toekomt, wenst te verscherpen."
Dat we desondanks Bergson besproken hebben, vindt zijn oorzaak in het feit, dat de „mode van Parijs - ook in dit geval waardering in ons land heeft gevonden en misschien nog vindt.

H. Het Pragmatisme.
Reeds Nietzsche heeft de toen nog paradoxaal klinkende woorden gesproken: „De onjuistheid van een oordeel geldt voor ons
nog niet als een bezwaar tegen dit oordeel. Die Frage ist, wie
weit es lebenfordernd, leben-erhaltend, Art-erhaltend, ja vielleicht
gar Art-ziichtend
Sedert is een halve eeuw voorbijgegaan. Wat toen door een
half-krankzinnigen filosoof werd uitgeschreeuwd, is nu de belijdenis
geworden van millioenen bewoners onzer, ietwat uit Naar evenwicht geraakte planeet. In de Oude Wereld wordt deze stelling,
aangaande de relativiteit der waarheid, geaccepteerd en in praktijk
gebracht door de velen, die op Hegel's advies, den staat voor hun
god houden, aan de overzijde van Noordzee en Atlantischen
Oceaan is ze het leidende principe geworden van hen, die in het
filosofische stelsel, waarmee de Nieuwe Wereld in de historie der
wijsbegeerte debuteerde, de absolute waarheid zien.
Dit systeem is het Pragmatisme van William James, dat sedert
het begin dezer eeuw, een triomftocht heeft gevierd in de Angelsaksische wereld.
Over den oorsprong van dit systeem worden we door James zelf
ingelicht. „De term pragmatisme is afgeleid van 't Griekse woord
pragma, dat actie betekent en waarvan ook onze woorden „praktijk- en „praktisch - afkomstig zijn. Het woord werd in de filosofie
geIntroduceerd door Mr Charles Pierce in 1878. - Deze Pierce
schreef namelijk in een tijdschrift, dat onze overtuigingen feitelijk
de drijfveren van onze handelingen vormen en dat de gedragingen,
welke alleen voor ons betekenis hebben, alleen aangeven wat de
inhoud van onze overtuiging is. De resultaten die we zien, daar
komt 't alleen maar op aan. „De denkbeelden die wij ons vormen
over de resultaten, hetzij onmiddellijke of toekomstige, zijn voor
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ons beslissend, welke denkbeelden we ons van een bepaalde zaak
hebben te maken."
Twintig jaar later heeft William James het pragmatisch standpunt reeds ingenomen als hij zijn: „The will to believe and other
Essays in popular philosophy", schrijft. In zijn „Varieties - stelt hij
een bredere uiteenzetting van zijn filosofie in uitzicht, welke dan
ook gegeven wordt in het in 1907 verschenen werk: Pragmatisme,
a new name for some old ways of thinking 1 ).
Het meest karakteristieke in de leer van het Pragmatisme is
zijn theorie aangaande de waarheid, een theorie welke waarheid
en nuttigheid vereenzelvigt. Wat nuttig is, is waar, en wat waar
is blijkt uit het nut, dat 't afwerpt. Hoe 't Pragmatisme tot deze
identificatie komt, kan slechts duidelijk worden als we zijn houding
ten opzichte van de traditionele filosofieen nagaan en daarna zijn
theorie over het waarnemen beschouwen.
Het Pragmatisme is een protest, enerzijds tegen het Naturalisme,
anderzijds tegen het Idealisme, dat in het absolutisme van de
Hegeliaanse wijsbegeerte zijn hoogste openbaring vond. Evenwel
is 't protest naar beide zijden niet even krachtig.
Het Naturalisme, waarvan het Materialisme de meest consequente uitloper is, leert, dat de natuur en het natuurlijke 't enige
zynde is, dat het zedelijke afgeleid moet worden uit de natuurlijke
driften van den mens en dat het leven per slot van rekening kan
herleid worden tot physische en chemische processen. Feitelijk
erkent het Naturalisme alleen maar de natuurwetenschappelijke
methode van onderzoek, als den enigen weg om tot kennis en
wetenschap te komen. Nu stemt het Pragmatisme in de waardering
der natuurwetenschappelijke methodes van onderzoek overeen met
het Naturalisme, doch het kan en wil niet meegaan in diens negatie
van de geestelijke waarden voor, en de geestelijke waarde van
den mens. Dat het Pragmatisme de naturalistische methoden van
onderzoek hogelijk waardeert, wordt onomwonden door James erkend, als hij zegt: „De heren Dewey en Schiller en hun aanhangers, hebben bij het ontwerpen van hun waarheidsbegrip, slechts
het voorbeeld gevolgd van geologen, biologen en philologen."
1 ) Oak, de in onderwijzerskringen bekende, John Dewey is een , van de woordvoerders van het Pragmatisme, evenals de Engelsma.n Schiller. Deze prdbeerde
het stelsel uit te bouwen ander den naam Humanisme, omdat onze „waarheden"
door menselijke motieven en behoeften bepaald warden, omdat de wereld, op
zidhzelf ongevonnde materie, feitelijk is, wat wij, mensen, van haar rnaken.
Anderen gebruiken den naam Instrumentalisme, omdat „de waarheid" slechts
als middel, als instrument wordt gebruikt, am een bepaald Joel te bereiken.
James rekent oak Bergson tot zijn geestverwanten. Zoals blijken zal, hebben
Pragmatisme en Bergsonisme inderdaad vele trekken gemeen.
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Dewey staat dichter bij 't Naturalisme. Hij beweert: „'s Mensen
tehuis is de natuur; de resultaten en doeleinden, welke hij bereikt,
zijn afhankelijk van natuurlijke voorwaarden. Losgemaakt van zulke
voorwaarden worden ze ijdele dromen en fantasie-prod.ucten
Deze filosofie (n.l. het Pragmatisme) wordt bewaarheid door de
leer van de biologische evolutie, welke aantoont, dat de mens een
is met de natuur en niet een vreemdeling, die, van elders gekomen,
aan Naar processen deelneemt - 1 ). Het Pragmatisme, in den vorm,
die James er aan gegeven heeft, erkent de waarde der religie, ook
het bestaan van God, terwijl Dewey, meer in overeenstemming
met de grondprincipes van deze nieuwe filosofie, de religie vrijwel
geheel negeert. Slechts e'en keer, en dan nog terloops, spreekt hij
over de religie, namelijk als hij het heeft over het conflict tussen
godsdienst en wetenschap.
Is dus de reactie op het Naturalisme vrij zwak, tegen het
Idealisme staat het vierkant over.
Algemene begrippen, zoals het absolute, substantie, causaliteit,
stof en kracht, zijn voor den Pragmatist geen benamingen voor
objectieve realiteiten, doch slechts namen, die men nu eenmaal
nodig heeft en gebruikt, om een groep van verschijnselen samen
te vatten. „De wereld'', zo zegt Prof. Bavinck, „is voor hem ( den
Pragmatist) geen eenheid, geen organisme, geen kosmos, maar
een bonte veelheid van verschijnselen, een eindeloze massa van
feiten, een chaos Voor den Pragmatist is de wereldeenheid
er niet, maar ze wordt; ze is altijd wordende en steeds zich verbeterende" 2
Omdat het Pragmatisme dus alles ziet als wordingsproces, wil
het ook niet weten van een gesloten systeem. Het dient zich dan
ook niet aan als een filosofisch stelsel, doch slechts als een methode.
Het zal wel blijken, dat het in dit opzicht, te bescheiden is. Maar
omdat het slechts een methode wil zijn, „keert het zich of van
abstracties, van woordenstrijd, van de dwaze a-priori-redeneringen,
van vaste beginselen, van gesloten systemen, en van zogenaamde
absolute en eerste oorzaken. Het streeft naar concreetheid, naar
geschiktheid; het wil feiten, handelingen en macht" 3 ). Het Pragmatisme vergelijkt zich zelf met den corridor van een hotel, waar
al de verschillende kamers op uitkomen, waarmee het wil zeggen,
dat elke wetenschap gebruik moet maken van zijn begrippen en
methodes. Het Pragmatisme wil, zoals een van zijn aanhangers
) .

1) Democracy and Education, p. 333.
2) Dr H. Bavinck. Wijsbegeerte der Openbaring, biz. 41.
3) Pragmatism, p. 57.
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zich uitgedrukt heeft, zich niet druk waken over de tvortels, maar
het stelt alleen maar belang in de vruchten.
Het Idealisme heeft zich altijd gelukkig gevoeld in het construeren van denkbeeldige werelden, met welke fansatie-producten
evenwel in 't leven hier op aarde niets te bereiken viel; het
Idealisme is tot onvruchtbaarheid gedoemd, omdat het vreemd staat
tegenover de eisen van 't 'even; het Idealisme is een knutselwerkje
van studeerkamer-mensen, dat niet werkt. Dit is de conclusie, waartoe het Pragmatisme komt in zijn beoordeling van al de idealistische systemen, welke in den loop der historie door de grate denkers, van Plato of tot Hegel toe, zijn ontworpen.
Niet ten voile instemmende met het Naturalisme, en geheel
afkerig van het Idealisme, ontwerpt het Pragmatisme een nieuwe
levensfilosofie.
James begint met een theorie over de waarneming te creeren,
die totaal afwijkt van die der Engelse filosofen, zoals Locke,
Berkeley en Hume.
Welke opvatting huldigde Locke ?
Er staat een tafel voor ons. Van die tafel krijgen we indrukken,
d.w.z. er zijn verschillende prikkels, die „uitgaan" van de tafel,
welke onze zintuigen bereiken (sensations). Die indrukken worden
langs zenuwbanen geleid naar onze hersenen. Daardoor worden
we ons bewust, dat er bepaalde indrukken zijn. Die bewuste indrukken noemt Locke ideeen. Die ideeen vormen dus den grand
slag van onze kennis. Wanneer we dus een tafel menen waar te
nemen, hebben we in werkelijkheid niets anders dan een serie van
geisoleerde „sensaties", de sensatie van hardheid, gladheid, den
indruk van bruin, van een vierkant enz. We nemen feitelijk nooit
de tafel zelf waar. Deze opvatting moest, consequent doorgedacht,
leiden tot het Solipsisme 1 ).
Kant heeft toen geprobeerd onze kennisleer te redden uit het
slop van 't Solipsisme. Hij kept aan het verstand bepaalde vormen
toe, de categorieen, die een bepaalde relatie tot stand brengen
tussen de berichten, die de buitenwereld ons toezendt.
De Pragmatisten aanvaarden dit redmiddel, dat Kant ontdekt of
uitgevonden heeft, niet. Ze menen, dat op deze wijze de werkelijkheld, of althans haar beeld, tot in den grand vervalst wordt. De
consequentie van Locke's opvatting leidt onvermijdelijk naar 't
scepticisme van Hume.
1 ) Solipsisme van solus = alleen en apse — zelf. Solipsisme is de filosofische
opvatting, welke alleen aan het bestaan van het Ik en zijn belevingen gelooft
Al het andere, dus de buitenwereld, is slechts voorstellingen. Volgens Schopenhauer behoort de Solipsist „ins Tollhaus".
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Maar zegt James, tot dit scepticisme behoeft men niet te komen,
omdat het uitgangspunt, n.l. Locke's theorie van de waarneming,
absoluut onjuist is. Onze psychische ervaring wordt niet stuksgewijze opgebouwd uit afzonderlijke indrukken, waartussen onze
ziel nu relaties aanbrengt. Het gaat net anders om. De ervaring
komt tot ons als een stroom, een totaliteit, en nu brengt de ziel
daarin geledingen en onderscheidingen aan. „Het bewustzijn vertoont zich niet aan zich zelf, als in stukken gekapt" zegt James.
We hebben te doen met een „continuum". Als we een tafel waarnemen, komt er een stroom van indrukken op ons af, waarin
afzonderlijke kwaliteiten, zoals vorm, hardheid, kleur enz., nog niet
worden onderscheiden. Maar dan begint de activiteit van de ziel
aan het ontleden: we zien den vorm, de kleur enz., en de relaties
tussen die onderdelen wordt nu gepostuleerd. Het verschil dus,
dat bestaat tussen de oude associatie-psychologen en James is, dat
de eersten het psychisch leven zien als een synthese, terwijl de
laatste het wezen van de psychische activiteit hierin ziet, dat zij
analyserend optreedt, en dus in stukken breekt, wat oorspronkelijk
een totaliteit was. Het kan ook niet anders, volgens James, want
als onze ervaringen zouden bestaan uit een onafgebroken stroom,
zouden we onmogelijk tot handelingen kunnen komen 1 ). Al onze
geestelijke processen zijn gericht op doen. Maar de ziel ontleedt
niet alleen; ze kiest ook uit. Ze doet nog meer: ze voegt ook toe.
Dit ontleden, uitkiezen en bijvoegen geschiedt niet naar willekeur.
Het wordt beheerst door een bepaald doel, dat den waarnemers
voor ogen staat. De analyse enz. is in den grond van de zaak een
openbaring van ons willen, van wat wij menen, dat 't best onze
doeleinden zal dienen. De werkelijkheid, die wij menen waar te
nemen, is een werkelijkheid, die volgens onze overtuiging, nuttig
voor ons is. Deze beschouwing van James is nu de basis voor het
„waarheidsbegrip", dat het Pragmatisme geconstrueerd heeft.
Wat is waarheid ?
Het is een bekend feit, dat men gemakkelijk gelooft, wat men
graag gelooft; dat men gaarne als waar aanneemt, wat het gevoel
streelt. Wanneer we iemand van een Pout willen overtuigen, moeten
we argumenteren en bewijzen; wanneer we iemand prijzen, wordt
de 'of zonder bewijs, als een soort axioma, aanvaard. Welnu, de
kern van het waarheidsbegrip, door de Pragmatisten voorgestaan,
is de identificatie van waarheid en gevoelsbevrediging. Uitgaande
1)
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Bergson redeneert op geheel dezelfde wijze.

van de stelling, de waarheid schenkt bevrediging aan het gevoelsleven, menen ze, dat ze deze stelling ook aldus kunnen formuleren:
„a true belief is one which is emotionally satisfying" of zoals 't
gewoonlijk gezegd wordt: „a true belief is one which works".
Hoe komt het Pragmatisme tot deze conclusie ?
Wel, zo redeneert men, de vraag of een oordeel, een overtuiging,
een mening juist of onjuist, waar of vals is, ontstaat eerst als de
kwestie, waar 't omgaat, dubieus is. Stel, dat we een vriend, die
op 't een of ander dorp woont, willen bezoeken en dat we menen,
dat er een bus naar dat dorp rijdt. Is die mening juist of onjuist?
De mening blijkt juist te zijn, als de situatie inderdaad zodanig is,
dat wij daardoor geholpen worden in het bereiken van ons doel.
Dus: juist is hetzelfde, als helpen om 't doel te bereiken.
Nu kan de juistheid van een mening slechts blijken uit de ervaring. Vandaar dat de waarheid van een overtuiging niet onmiddellijk blijkt. Wanneer we echter constateren, dat ons „geloof"
bevestigd wordt door de feiten, wanneer de overtuiging dus
„werkt'', dan blijkt ze waar te zijn. Derhalve, de waarheid van een
overtuiging, welke gedurende een reeks van jaren de proef der
ervaring heeft doorstaan, bijv. het geloof aan de zwaartekracht,
wordt vastgesteld door het felt, dat ze bevorderlijk is aan de doeleinden, die wij in het praktische leven nastreven.
Daar nu alle ervaring beperkt is, kan men dus nooit zeggen, dat
een mening absoluut waar is. Absolute waarheden bestaan alleen
in de verbeelding van de filosofen. De praktijk heeft er trouwens
geen behoefte aan. Het komt dus bij het waarheidsbegrip hierop
neer: wanneer wij handelen volgens een bepaalde overtuiging en
de gevolgen zijn bevorderlijk aan het doel dat we ons hebben voorgesteld, dan is de overtuiging waar. Hieruit volgt, zo redeneert
James verder, dat we onze eigen „waarheden" maken, evenals we
onze eigen „werkelijkheid" construeren, daar de waarheid van de
overtuigingen, die wij er op na houden, evenals de werkelijkheid,
die we waarnemen, op dezelfde wijze afhankelijk is van de doeleinden, welke we najagen. De „waarheid" is volgens James dus
slechts een hulpmiddel voor het denken, evenals het „goede"
slechts een hulpmiddel is voor onze gedragingen.
Natuurlijk weet de Pragmatist, dat tegen deze opvatting zal
worden aangevoerd, de „oude" omschrijving van waarheid, n.l. dat
aan een oordeel dan eerst 't praedicaat waar mag worden toegekend, als dit oordeel ,correspondeert met den feitelijken toestand.
Dat bijv. in de wetenschap een wet als uitdrukking van een
waarheid wordt beschouwd, zolang er zich geen verschijnselen
voordoen, die met deze wet in conflict komen. Het Pragmatisme
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weet evenwel dit tegenargument heel handig in zijn eigen voordeel
aan te wenden. De wetenschappelijke onderzoeker komt juist tot
de formulering van de waarheid op de wijze, zoals 't Pragmatisme
meent, dat cle waarheid gevonden wordt. In de eerste plaats, zo
merkt 't Pragmatisme op, zijn wetenschappelijke „wetten" in 't
geheel geen wetten. Waarom niet? Een wetenschappelijke wet
heeft de pretentie, niet alleen een groep van bepaalde verschijnselen
uit het verleden, maar ook alle soortgelijke verschijnselen uit de
toekomst te omvatten. Maar de toekomst is nog onbekend.
We kunnen nooit vooruit weten, dat een wetenschappelijke wet,
die geldigheid bezat in het verleden, zich ook in de toekomst zal
handhaven.
Hieruit volgt, dat de zogenaamde wetten der wetenschap, eigenlijk niets anders zijn dan hypothesen en postulaten. Een postulaat
is een, door een mens opgestelde hypothese, welke bedoelt de tot
nu toe bekende feiten te verklaren. Ze is dus het resultaat van
een keuze uit den stroom der ervaring. Ze staat onder den invloed
van den wit, welke gericht is op een bepaald doel. De hypothese
heeft dus altijd een min of meer subjectief karakter. Heeft een
geleerde een postulaat geformuleerd, dan gaat hij zoeken naar
feiten, die haar ondersteunen en bevestigen. Dat wil zeggen, dat
de geleerde weer een selectie toepast op den stroom der ervaringen.
Voorziet deze selectie hem van feiten, die een bevestiging van zijn
veronderstelling schenken, dan kan men zeggen, dat het postulaat
heeft gewerkt, en aan den eis van waarheid is voldaan.
Mochten de feiten tegen het postulaat ingaan, dan wordt het
gewijzigd of geheel losgelaten. Welnu, alle wetenschappelijke wetten zijn postulaten van dit soort. In het begin worden ze opgesteld
om de feiten, die op dit ogenblik bekend zijn, onder een formule
samen te vatten. Zijn waarheidsgehalte wordt groter, naarmate
zich meer feiten voordoen, die door het postulaat worden omvat.
Zolang er echter nog kans bestaat, dat er feiten aan 't Licht zullen
komen, die in strijd zijn met het postulaat, en die kans is er altijd,
kan men niet van absolute zekerheid spreken. Derhalve geen
wetenschappelijke wet is definitief en absoluut. Ook Kier geldt:
„de waarheid is nog in den maak".
Zoals het Pragmatisme slechts betrekkelijke waarde aan wetenschappelijke wetten toekent, zo erkent het ook slechts de relatieve
waarde van de logica.
Alle redeneren en denken wordt ondernomen met het oog op
een doel. We gaan aan 't denken, omdat we iets wensen vast te
stellen. Dat iets moet iets nieuws zijn, iets, dat we nog niet weten,
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want als we het al wisten, zouden we niet gaan denken. We
moeten ook zekerheid hebben, dat de conclusie, waartoe we komen,
waar is, anders zou ze geen grondslag voor ons doen kunnen zijn.
Dus het doel van het denken is iets vast te stellen, dat nieuw en
dat waar is. Als voorbeeld, dat de traditionele logica niet aan deze
voorwaarden voldoet, neemt het Pragmatisme het syllogisme onderhanden, dat steeds heeft gegolden als een redeneringswijze, die tot
zekere, onbekende conclusies voerde. Laat ons als voorbeeld nemen
het bekende syllogisme: Alle mensen zijn sterfelijk, Socrates is een
mens, dus Socrates is sterfelijk. Indien de major: alle mensen zijn
sterfelijk, bedoelt te zeggen, dat alle mensen, die geleefd hebben,
sterfelijk zijn, dan is ze onwaar, omdat ze mensen, zoals Henoch
en Elia en den Wandelenden Jood, over 't hoofd ziet. Natuurlijk
zal hiertegen aangevoerd kunnen worden, dat dit mythen zijn.
Maar, zo vraagt de Pragmatist, hoe kan men dat weten?
Men moet dan van alle personen, die geleefd hebben, nagaan
of ze werkelijk gestorven zijn, en dan kan men besluiten, indien
Elia en Henoch ook gestorven zijn, dat deze gevallen van nietsterven inderdaad mythen zijn. Maar gedurende ons onderzoek zijn we ook al bij Socrates gekomen en hebben geconstateerd,
dat hij inderdaad gestorven is. Wat blijkt daaruit? Dat we het feit,
dat in de conclusie als nieuw werd aangeduid, al hebben vastgesteld voor we den major konden opstellen.
Laat ons echter veronderstellen, zo redeneert de Pragmatist
verder, dat Elia en Henoch inderdaad niet gestorven zijn. Wat
dan? We kunnen onzen major slechts handhaven, indien we besluiten deze personen uit te sluiten van de klasse: „mensen - . Op
welken grond? Dat zij niet stierven? Is dit de grond om ze uit te
sluiten, dan zal sterfelijkheid op eens het karakteristieke worden
van het mens-zijn. De verzekering, dat iemand een mens is, houdt
dan ook onmiddellijk in, dat hij sterfelijk is. Wanneer we zeggen:
Socrates is een mens, dan zeggen we tegelijkertijd, dat hij sterfelijk
is, m.a.w. de conclusie is reeds in den minor vervat.
Op deze wijze gaat het Pragmatisme verder het syllogisme te
ontleden. De slotsom van zijn redenering is: de conclusie, waartoe
een syllogisme komt, is niet bewezen, of indien ze 't wet is, is ze
niet nieuw.
Zo wordt dus de traditionele logica in haar geheel als onvruchtbaar verworpen. Ze voldoet slechts aan de eisen van het verstand,
omdat ze zich niet kan aanpassen aan de eisen van de feiten der
werkelijkheid.
Hoewel 't Pragmatisme uit den aard der zaak geen officiele
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beschouwing heeft over metaphysische problemen en over de
religie, hebben Schiller en James zich echter zeer beslist over deze
beide belangrijke taken uitgesproken. Schiller geeft zijn beschouwing over aard en ontstaan der werkelijkheid in de volgende redenering: De wil oefent een groten invloed uit op de waameming.
We snijden uit den stroom der werkelijkheid, die gedeelten, welke
ons met het oog op bepaalde doeleinden, interesseren. Hoewel we
niet kunnen ontkennen, dat er een zekere ongevormde substantie
bestaat, welke door ons ontleed wordt, die werkelijkheid is voor
ons onbekend, maar de feiten, die door ons gekend worden, worden door ons a.h.w. „aangekleed - tengevolge van 't blote feit der
waarneming. Dus de waarneming, welke de waargenomen feiten
verandert, creeert de feiten in zeer beslisten zin. Alle kennis heeft
betrekking op het doen 1 ), en of een feit bevorderlijk of niet
bevorderlijk is aan onze doeleinden, beslist welke kennis wordt
opgedaan. Daar onze kennis van het feit, het felt creeert als afzonderlijk stuk van de werkelijkheid, wordt ieder ding, dat gekend
wordt, beinvloed door het feit, dat we het kennen: derhalve is geen
feit onafhankelijk van onze kennis. „Knowing is fact making".
Kennis maakt de feiten. De werkelijkheid wordt voortdurend door
ons gemaakt, zoals de waarheid steeds door ons wordt gecreeerd.
Derhalve, volledige waarheid en complete werkelijkheid worden
samen gevonden op 't einde van den weg, welke leidt tot een volkomen bevrediging van al onze wensen. De oude Sofistische leuze,
„de mens is de maat aller dingen'', wordt gehandhaafd als toetssteen van de pragmatische filosofie, welke betrekking heeft op
psychologie, logica en metaphysica.
In zake de religie verkondigt James de leer, dat het religieuze
geloof gelsoleerd is van elke andere overtuiging. Wanneer wij niet
over genoeg intellectuele gegevens beschikken en toch moeten
handelen, hebben onze wil en onze emotie het recht niet alleen,
maar zelfs den plicht, om te geloven en in 't geloof een beslissing
te nemen. „Het pragmatisme acht het zedelijk streven en het geloof
van hoog belang. Het maakt gaarne studie van de motieven voor
het geloof, de begeerte om te geloven, de risico aan het geloof
verbonden, het effect van het geloof op zijn objectieven inhoud en
het levensgedrag" 2 ).
Maar wat men onder geloven verstaat, blijkt 't best uit het
volgende: We staan in een bergpas, te midden van de dwarrelende
1) Het wordt ook wel zo gezegd : denken is gesubordineerd aan het doer,
we hebben hier het principe, waarop de werkschoolidee van Dewey is opgebouwd.
2) Dr Geelkerken, De empirische godsdienstpsychologie, blz. 163.
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sneeuw en dikken mist. Daar doorheen zien we nu en dan een Blimp
van een pad, dat misschien ten verderve leidt. Indien we stil
blijven staan zullen we dood vriezen. Indien we een verkeerd pad
kiezen, zullen we te pletter vallen. We weten niet eens of er een
goed pad is. Wat moeten we doen? „Be strong and of good
courage''! Handel naar uw beste weten, hoop op 't beste en aanvaardt, wat komt Indien de dood 't einde is van alles, dan
is dat de beste manier om den dood te ontmoeten.
Het geloof is dus een sprong in 't duister. Het geloof heeft zijn
nut, wanneer het intellect ons 't pad niet meer wijst. Religie is bij
James identiek met iemands houding tegenover de primaire waarheid, of zoals hij 't zelf uitdrukt: „het is 's mensen totale reactie
op het leven." Aileen sluit hij van die reacties uit, als zijnde geen
religie, elke spottende, minachtende houding ten opzichte van 't
leven, want zo zegt James: „religie is altijd een ernstige gemoedstoestancl - ; en ten tweede wordt ook elk pessimistisch klagen en
tobben over 't leven als geheel, buiten het religieuze leven gezet,
want zo zegt James: „religie is altijd een gelukkige gemoedstoestand"). Wat religie volgens James feitelijk is, kan blijken uit
zijn boek: Varieties of religious Experimence, waarin alleen abnormale gevallen worden behandeld, en waarin hij alleen in een voetnoot plaats kon vinden voor Jezus Christus.
De blinde wijsgeer, Hans Vaihinger, moet eens op de vraag, die
hem gesteld werd over het wezen van den mens, sarcastisch, deze
definitie hebben gegeven: De mens is een, door hoogmoedswaanzin, krankzinnig geworden apensoort.
Men zou geneigd zijn, na de bestudering van de verschillende
filosofische „ismer). - van de laatste honderd jaar, en inzonderheid
na kennis genomen te hebben van het Pragmatisme, dat de pretentie
heeft te beweren, dat de mens zijn eigen waarheid en werkelijkheid
schept, den filosoof van 't „Als-013 - gelijk te geven. Homo sapiens
is de heer van 't heelal. Hg decreteert, wat zedelijk, wat waar,
wat schoon is: immers het absoluut goede, ware en schone bestaat
niet. Alles is relatief. Het Materialisme heeft den mens los gemaakt
van de geestelijke wereld; de evolutie-theorie met zijn leer, dat de
tegenwoordige status van den mens slechts een van de vele overgangsvormen naar hoger leven is, kan niet anders dan relativiteit
toekennen aan de geestelijke waarden; de moderne psychologie, die
bij monde van Mc Dougall, alle willen van den mens voor
instinct-handelingen verklaart, moet evenals de psycho-analyse
van Freud het verantwoordelijkheidsgevoel vernietigen en de relativiteit van het zedelijke poneren; het Pragmatisme komt nu met
1)

Vergelijk, Geelkerken blz. 51 en 170 en v.v.
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zijn sofistische redeneringen den mens aantonen, dat hij den maatstaf voor alle dingen in zijn hand houdt.
We willen in de volgende bladzijden de onhoudbaarheid van
de pragmatistische beweringen aantonen. Allereerst bespreken we
zijn theorie der waarneming en daarna het waarheidsbegrip.
De Pragmatist beschouwt, zoals we gezien hebben, de ervaring
als een onafgebroken stroom, waaruit de ziel telkens weer, overeenkomstig haar belangen, hoeveelheden aftapt, om die afgedamde
stukken dienstbaar te maken aan haar doeleinden. De stroom zelf
is zonder vorm, zonder eigenschappen, heeft geen karaktertrekken,
is ondefinieerbaar.
Maar indien dit zo was, indien de stroom der ervaring aan ons
voorbijtrok als een filmband, waarop geen figuren voorkwamen,
hoe is 't dan te verklaren, dat de ziel er sommige stukken zou
uitsnijden en er bepaalde indrukken van krijgen, terwijl zij andere
gedeelten geheel negeert?
Waarom zal ik van 't vloeiblad, dat op mijn tafel ligt, den indruk
„groen" krijgen en van 't leer van mijn schrijftafel den indruk
„bruin"? Waarom, indien er niets is in de werkelijkheid buiten
mij, dat verschillende hoedanigheden bezit? Is het dan niet floodzakelijk aan te nemen, dat de werkelijkheid niet geheel ongedif ferentieerd is, dat zij, zij het rudimentaire, verschillen vertoont, welke
de basis vormen van de structuur der wereld, zoals ze gezien wordt
door de wetenschap en door het „gezond verstand"?
Het Pragmatisme zit in beide gevallen, hetzij de werkelijkheid
een ongedifferentieerde totaliteit of wanneer ze een geleed aspect
vertoont, voor onoplosbare moeilijkheden.
Indien 't waar is, dat de ziel naar willekeur uit den stroom
der ervaringen kan uitsnijden, wat haar dient, wanneer de ziel dus,
zoals de Pragmatist beweert, haar eigen „felted' maakt, hoe is 't
dan te verklaren, dat er gegevens ontstaan, die het streven van
den veroorzaker der feiten dwarsbomen?
Het Pragmatisme beschouwt, zoals we gezien hebben, wetenschappelijke wetten als postulaten, welke in den loop der tijden
waar of onwaar blijken te zijn. Maar als we onze eigen feiten uitkiezen, hoe is 't dan mogelijk, dat de postulaten niet worden
geverifieerd? Wanneer onze ziel naar willekeur de feiten uit den
stroom der werkelijkheid uitkiest, waarbij alleen het principe van
bevordering van 't doel voorzit, hoe is 't dan mogelijk, dat 't doel,
postulant te verifieren, niet wordt bereikt? Wanneer ik bijv. de
hypothese ontwerp, dat de leerlingen van de 3de klas van een
kweekschool elke maand een opstel maken, en ik geef die leerlingen
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elke maand een opstel op, wat voor waarde heeft zo'n hypothese?
Indien het Pragmatisme gelijk had, dan zou het lijden aan het
zelfde gebrek, dat het verwijt aan de andere filosofische stelsels,
n.l. dat het geen criterium bezit om waar en vals van elkaar te
onderscheiden.
We gaan een stap verder. Het Pragmatisme beweert, dat we
onze eigen feiten maken, maar 't is ontwijfelbaar zeker, dat er
feiten zijn, die ons streven hinderers. Het kan nu deze beide wegen
inslaan: het kan redeneren, we kiezen alleen feiten die bevorderlijk
zijn aan een doel, dus is 't onmogelijk feiten te leren kennen, die
onze doeleinden niet dienen, of indien deze negatie onmogelijk is,
die hinderlijke feiten zijn maar zogenaamde feiten; het zijn slechts
verschijningen, onreele dingen.
We moeten dan uitkomen bij de „dubbele wereld", de wereld
der verschijningen en de wereld der ware werkelijkheid, een onderscheiding echter die behoort tot het privilege van het gehate
Idealisme. Hoe men 't ook wendt en keert, de Pragmatist komt met
zijn theorie van den ongedifferentieerden stroom niet uit.
Laat ons nu de tweede mogelijkheid beschouwen, n.l. deze,
welke door sommige Pragmatisten, onder den druk der omstandigheden, wordt geaccepteerd: de stroom der ervaringen is niet geheel
ongedifferentieerd. De ziel zou dan de taak hebben deze rudimentaire onderscheidingen uit te werken en te accentueren, zodat er
de wereld der dingen uit ontstaat, welke 't gewone verstand meent
te kennen. Maar is dit het geval, dan is 't duidelijk, dat het beeld
van de werkelijkheid ontworpen door de ene ziel, moet verschillen
van 't beeld van de werkelijkheid, dat een andere ziel construeert.
Wanneer A. zich in zijn constructie nauwer aansluit bij de
embryonale geledingen in den stroom der werkelijkheid dan B.,
zal zijn beeld ook meer waar zijn dan dat van B., waaruit volgt,
dat de waarheid iets anders is dan wat de Pragmatisten er van
hebben gemaakt. Waarheid is dan, zoals men het steeds heeft opgevat: de overeenstemming van 't beeld der werkelijkheid met de
werkelijkheid zelve. Zien we hieruit dat het waarheidsbegrip, dat 't
Pragmatisme geconstrueerd heeft niet houdbaar is, ook wanneer
we letten op andere omschrijvingen van waarheid n.l. „waar is,
wat emotionele bevrediging geeft" en „waar is, wat werkt'', dan
blijkt 't spoedig, dat de Pragmatist het met de waarheid niet zo
precies neemt.
Wat de eerste omschrijving aangaat behoeft 't geen betoog, dat
zij de omschrijving is van zulk een absurd subjectivisme, dat we
er elk ogenblik mee vast lopen. Stel, dat iemand een wee.kloon
heeft van 10 gulden en nu Zaterdags zijn begroting maakt, waaruit
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blijkt, dat hij de volgende week, na de uitgaven van de huishouding te hebben bestreden, nog wel een plezierreisje kan maken,
dat enkele guldens kost. Zijn berekening geeft hem een gevoel
van vreugde en tevredenheid, ze geeft „emotional satisfaction".
Maar de volgende week blijkt wel, hoever zijn berekening van de
waarheid is of geweest.
Was de tweede omschrijving: „waar is, wat werkt" juist, dan
zouden alle vooroordelen, alle dwaasheden, die in de geschiedenis
der mensheid een rol hebben gespeeld, we denken bijv. aan het
geloof aan heksen, de opvatting dat ons zonnestelsel geocentrisch
opgebouwd is, waarheden geweest zijn. Het is te dwaas om dit in
ernst te beweren.
Ten slotte nog een enkel woord over de religie en 't godsbegrip
van James. Religie omschrijft James als de „gevoelens, handelingen
en ervaringen voor den individuelen mens in zijn eenzaamheid,
voorzoverre ze hem leren dat hij in relatie staat met iets, wat dan
ook, dat hij voor het gocklelijke houdt". Dat „goddelijke" neemt
hij dan weer zonder begrenzing. „Immers ook het Buddhisme en
een transcendentaal-idealistisch stelsel als van Emerson, hoewel
beide atheistisch of quasi-atheistisch zijn, moeten bij James onder
dit begrip vallen, want „de aard van den oproep, welke Emerson's
optimisme aan de ene zij de, en het Buddhistisch pessimisme aan den
anderen kant tot het individu richt, en het antwoord, welk hij
daarop geeft in zijn leven, zijn feitelijk niet te onderscheiden van
en in vele opzichten identiek met den Christelijken oproep en
antwoord" 1 ).
Dit behoeft ons niet te verwonderen. In 1909 publiceerde hij
zijn: A Pluralistic Universe, waarin hij in het krijt treedt voor een
pluralistische wereldbeschouwing, d.w.z. de wereld is geen eenheid, er zijn verschillende grondprincipes die de wereld hebben
gevormd en leiden. Het zij zo. Maar het blijft onbegrijpelijk, hoe
een mens de eenheid in de wereld der verschijnselen kan loochenen
en tegelijk aan een God kan geloven, daar toch in elk Godsbegrip
de oer-oorsprong der wereld is opgenomen, tenzij dat de pluralist
James een pluraliteit van goden aanneemt en het oude polytheisme
weer invoeren wil.
Zo zien we dus, dat het Pragmatisme, dat al te bescheiden sprak
van slechts een methode te zijn, inderdaad een filosofisch systeem
vormt. Het is volgens James een nieuwe naam voor oude denkwijzen. Dit is inderdaad waar. Het is weinig meer en in wezen
niets anders dan het oude verderfelijke stelsel der Sofisten.
1)
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Terugblik.
De filosofie van de 19de en 2Oste eeuw is rijk aan verscheidenheid, maar arm aan eenheid. Na 't meest absolute idealisme komt
't meest consequente materialisme, na 't luchtigste optimisme
somberste pessimisme. Het individualisme zowel als 't socialisme
worden gepredikt. Het positivisme zoekt een nieuwen weg op kentheoretisch gebied. Het evolutionisme meent oorsprong en ontwikkelingsgang der levende natuur te hebben ontdekt. Het pragmatisme komt met een nieuw waarheidsbegrip.
't Gemeenschappelijke in al deze stelsels is, dat zij, de Openbaring als kenbron der waarheid verwerpende, uitsluitend steunen
op de macht van 't menselijk verstand en met „eigen middelen"
de wijsheid willen verwerven.
1. Kant had aan 't kenvermogen zijn grenzen gewezen : het
„Ding-an-sick" bleef de grote sfinx. Fichte, Schelling en Hegel
nemen de leiding op zich om de wereld restloos te verklaren als
een systeem van de „Vernunft". Vooral 't stelsel van Hegel is
een machtige conceptie om de wereld te zien als uitdrukkingsvorm
van de zich, volgens 't dialectisch proces ontwikkelende Rede.
Herbart noemt de „binge-an-sich" Realen; omschrij ft de taak
der filosofie als „'t bearbeiden der begrippen". Hij oefent groten
invloed uit op de paedagogiek.
2. Schopenhauer, hoewel ook behorende tot de idealistische
richting, immers het „Ding-an-sich" is de ene, algemene Wereldwil, oefent toch den grootsten invloed uit op de levensbeschouwing
van den mens, door zijn metaphysische fondering van 't pessimisme. Nietzsche predikt eveneens een levensleer: de sterkste drift
in den mens is de „Wine zur Macht" en die wil tot macht behoeft
zich niet aan de normen te storen; een „Umwertung aller Werte"
meet 't begin zijn van een nieuwe cultuur. Het zuiverste individua•
lismo en relativisme wordt geleraard. Maar: „Der Relativismus ist
die Abdankung der Philosophie and ihr Tod" 1 ).

3. Tegelijkertijd ontwikkelt zich het Positivisme, dat de metaphysica als een overwonnen standpunt beschouwt. Het heil der
mensheid is afhankelijk van de heerschappij der wetenschap, welke
zich alleen bezig houdt met feiten en in die feiten het wetmatige
weet te ontdekken: savoir pour prevoir.
1)

Windelband, Gesch. d. Philos. S. 569.
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4. In 't midden van de l9de eeuw herleeft 't oude Materialisme,
dat nieuw leven wordt ingeblazen door de eenzijdige interpretatie
van de resultaten der natuurwetenschap. Begrippen als ziel en
onsterfelijkheid worden ten enen male uit de wetenschap gebannen.
Als reactie op deze eenzijdigheden van 't materialisme ontstaat de
leuze: „Terug naar Kant".
Het „dialectisch materialisme - vormt den filosofischen grondslag
van de systemen van Marx en Lenin.
5. Het Evolutionisme trachtte een zuiver mechanische verklaring
van de doelmatigheid en de ontwikkeling der natuur te geven. De
ontwikkelingsgedachte door Hegel op filosofisch terrein tot voile
rijpheid gebracht, werd nu toegepast op de organische natuur. De
verschillende pogingen om een afdoende oplossing te geven voor 't
ontstaan van 't leven en het ontstaan der soorten, mislukten.
6. Het Pragmatisme van James en zijn volgelingen leidt tot het
meest consequente relativisme. Naast een ethiek, het utilisme, die
't resultaat als criterium van goed en kwaad aanneemt, leert dit
stelsel, dat criterium der waarheid eveneens moet gezocht worden
in 't resultaat: waarheid is niets anders dan de bruikbaarheid der
voorstellingen.
7. Slotopmerking. Verschillende filosofen van den laatsten tijd,
bijv. Von Hartmann, Vaihinger en vele anderen, konden binnen 't
bestek van dit werkje, niet beschreven worden. Ook de werken
van den Hegeliaan Bolland (1854-1922) te Leiden, konden Kier
niet besproken worden.
In ons land is een nieuwe filosofie aan 't opkomen, n.l. een
Calvinistische wijsbegeerte, welke, in tegenstelling met alle bovengenoemde systemen, haar uitgangspunt wil nemen in de Heilige
Schrift. Prof. Vollenhoven, hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de
Vrije Universiteit, schreef in 1933 „Het Calvinisme en de Refornzatie der Wijsbegeerte - en Prof. Dooyeweerd gaf in 1936 het
driedelige „De Wijsbegeerte der Wetsidee",
in welke beide
werken de beginseien van deze „Schriftuurlijke Wijsbegeerte"
worden uiteengezet.
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