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Woord vooraf
Het lean den lezer ongewoon schijnen dat de hies
gebundelde studien wier ontstaan op ver uit elkander liggende oogenblikken van het laatste twaalftal jaren ligt,
samen schuil gaan ander de etiket van humanisme, ofschoon
slechts de laatste zich op pregnante wijze net dat probleem onledig houdt. Wanneer hij echter nauwkeurig toeziet, zal het hem niet ontgaan dat deze vier philosophische
overwegingen fragmenten zijn eener zelfverantwoording
die zich evenzeer lean openbaren aan de hand eener ontijdelijke begripscritiek als aan de hand eener tijdgebondene
beinvloeding door de levensomgeving waarin ik me verplaatst zag. Het gaat er om een viertal stukken, die voor
mij iets meer beteekenen dart looter objectieve studien
die hun ontstaan danken aan een levensvreemden vorschingsarbeid. Het gaat er in zoover om autobiographische
f ragmenten als ik ze in de verwijdering van den tijd weer
erken als behoorende tot mijn eigen wijsgeerige leerschool.
Wanneer de lezer me deze eenvoudige verklaring voor goed
wil houden, is de titel van zelf opgehelderd. Persoonlijke
peilingen in deze regionen waarin de menschelijke geest
zich niet vreemd kan noch mag voelen, mogen zich zonder
bezwaar onder de hoede van dezen titel aandienen.

Schets eener Critiek der thomistische
Wijsbegeerte

moeten wij van het Thomisme denken ? Deze
W ATvraag
heb ik twaalf jaar geleden gesteld. Het is
niet onmogelijk dat zij sindsdien een deel van hare actualiteit heeft ingeboet. Zonder den minsten twijfel was toen de
alzijdige herleving van de middeleeuwsche gedachtenstroomingen, waaronder de thomistische de leidende plaats
inneemt, een der minst aanvechtbare cultuuraspecten, terwijl het nu niet meer kan worden tegengesproken dat de tij
zich ten ongunste van dit geestelijk medievisme gekeerd
heeft. Geheel overbodig nochtans is de vraag niet geworden,
want de wedergeboorte van het Thomisme als de quasiof ficieele wijsbegeerte van het katholicisme over geheel de
wereld bli j ft een gegeven dat wij uit de physionomie der
hooge, geestelijke cultuur van de XXe eeuw niet wegredeneeren kunnen. Bij het Thomisme gaat het om een solied
gebouwd en sterk gesloten leerstelsel, dat zich bedient van
een aan den huidigen mensch vreemd geworden lexicon.
Door deze handicap is het voor de oningewijden haast niet
toegankelijk geworden en zonder aanzienlijke moeite kunnen slechts weinigen de alles omspannende problematiek
die het insluit in een levende taal vertolken.
Om die redenen is het wellicht niet onverdienstelijk als
ik me voorneem in de volgende bladzijden de essentieele
kernstukken van het Thomisme dat sedert meer dan een
halve eeuw de grondslag der Roomsche cultuuraanspraken
uitmaakt critisch to belichten. Den buitenstaander moet het
immers voorkomen dat een geweldig of fensief tegen de
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moderne levenshouding en tegen de moderne philosophie
wordt ingezet van uit de kringen ider katholieke Kerk bij
monde van een talrijke, eensgezinde en eenwillige menigte
zoowel uit clerus als uit leeken gerecruteerd, die zich van
het Thomisme bedienen eerst en vooral our voor het specifiek katholiek denken burgerrecht op te eischen in de hedendaagsche cultuur en vervolgens om door zijn bemiddeling
het a-religieuse denken der moderne tijden hetzij door
dialectischen weerstand, hetzij sours ook door een subtiele
tactiek van concessies te ontwrichten.
De buitenstaander die dit plotseling opdagend verschijnsel in de ideeengeschiedenis van den liberalen tijd
bij uitstek slechts van buiten of heeft kunnen observeeren,
moet fataal den indruk krijgen dat er op pauzelijk bevel
een compacte eensgezindheid in deze neokatholieke beweging heerscht en laat zich wellicht inponeeren door de
opkomst van een internationale geestescultuur achter
dewelke hij vermoedt dat zich zeer practische machtsaspiraties verbergen. Wie echter een oogslag intra muros van
dat wijsgeerig streven kan werpen, kan van meetaf aan
spijts den uiterlijken schijn opmerken hoe het indrukwekkend eenheidsvertoon spoedig in verschillende richtingen uiteenvalt die elkaar met ongeveinsde vinnigheid
bestrijden. De ontwikkeling- der laatste iaren bewijst op
de meest onbetwistbare wijze , dat de thomistische denkrichting zich als streng eenheidsfenomeen in het uitwendig
leven der katholieke Kerk heeft overleefd, en elk onbevooroordeeld waarnemer ziet klaar en ,duidelijk in hoe de ontreddering zich van de beweging zelf heeft meester gemaakt,
als de interne verscheurdheid teweeggebracht door de
gelijktijdige aanwezigheid van zeer verschillend ,9;einspireerde Thomismen de illusie openbaart waaraan haar
trouwste aanhangers zich bezondigden, toen ze onvoorwaardelijk vertrouwden op de onbesprokenheid van de logische
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grondslagen, waarop het Thomisme zich als rationeele denkconstructie wenscht te beroepen.
Toen het neothornisme met vertwijfelende doelbewustheid zijn loopbaan had aangevangen, werd het door de
modernen als archaisme bespot en uit naam van de moderne
beschaving afgewezen. Als het echter, spijts het vooral in
zijn aanvangsstadium archaisch voorkomen, toch daad 7
vardigenstjbo deliratmosfvn
het wetenschappelijk denken, wapende de vrees de polerniek.
Wij kunnen het Thomisme heden ten dage met grootere
onbewogenheid van gembed in de oogen zien en het ontleden
met een onbenevelden, critischen blik, omdat het voor onze
hedendaagsche cultuur Been onmiddellijk gevaar meer oplevert en zi .in logische ontoereikendheid meer en meer op den
voorgrond is getreden. Een langzaam decompositieproces
ten andere heeft zich van het Thomisme meester gemaakt
en in eigen rangen hebben zich na ,de heroische jeug -djaren
allerlei vernieuwingspogingen voorgedaan, die aansluiting
zochten bij vreemde leerstelsels, niet zonder er onder den
.druk dezer stelsels zijn oorspronkelijke zuiverheid bij in te
schieten. Het Thomisme is hoogstens nog een verzamelbegrip dat veelmeer de sdeelneming van de katholieke denkers
aan al de levensrichtingen van den tijd 'clan wel het historisch leerstelsel van Thomas aanduidt, en de wereld inlichten
wil over het feit dat de toebehoorendheid tot de Roomsche
confessie niet van meetaf aan gelijk mag gesteld worden
met het ostracisme tegen iederen eigentijdschen denk- en
levensstijl. Het is dienvolgens geoorloofd vooruit te zien
dat het laatste woord zal blijven aan een systeem van denken dat ons niet meer met wrange nadrukkelijkheid naar
vroegere eeuwen verwijst, doch dat integendeel het systeem
van de XXste eeuw zal wezen, dat wil zegg-en, een oorspronkelijke synthese van al die wereld- en levensinzichten zal
nastreven die uit de levensgegevendheid van onzen tijd
13

zelf gegroeid zijn en die niet meer een tijdgebondene traditie artificieel zullen willen bestendigen.
Ongeveer een halve eeuw geleden heeft het neothomisme zijn zegetocht aangevangen. Het ontstond uit een
gelukkigen samenloop van veelverscheiden geestesrichtingen. Het romantisme had in den loop van de XIX' eeuw
den cultus voor oude en eerbiedigwaardige tradities op een
waar voetstuk verheven. De vroegste protagonisten van
het medievistisch ingesteld romantisme, zelfs van het middeleeuwsch denken, waren kerkvijandige leeken, wier historische zin in de Middeleeuwen een dankbaar en een nog
onontgonnen terrein van historische navorsching ontdekten.
De Verlichting had immers tusschen het denken der Oudheid
en dat der moderne tijden een hiaat van ongeveer tien
eeuwen laten voortbestaan en wist van deze eeuwen niets
meer te berichten dan dat het een sombere tijd was geweest,
waar kinderachtig bijgeloof en barbaarsche geestesverdrukking met elkander wedijverden.
Wanneer nu de beschrijvende historie deze zgn. geestelijk-leegen tijd van naderbij ging bekijken, vond zij dat
het doek door de Verlichting gepenseeld al te pessimistisch
gekleurd was en niet vrijgepleit kon worden van de verdenking ingegeven te zijn door bepaalde, niet minder fanatieke vooroordeelen. Nochtans mogen wij deze zuiver historische belangstelling niet zonder meer gelijkstellen met
een renaissance. De belangstelling was functie eener doelvrije, geestelijke nieuwsgierigheid ; de tweede echter
functie eener begeerte om er zijn levenshouding naar te
schikken en te richten. Zoo lang het romantisme het heft
in handen had, heeft niemand het gewaagd de deugdeli jkheid van de scholastieke wijsbegeerte tot den levensleidenden factor van de XIX' eeuw uit te roepen. Het bleef trouw
aan zijn curiosistisch terechtwijzen van een onhoudbare,
historische perspectief.
14
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Hetgeen echter het leeke romantisme niet wilde noch
durfde te ondernemen nam zich paus Leo XIII in zijn
encycliek Aeterni Patris uit het jaar 1879 voor. De grondlegger van het christelijk syndikalisme is tevens de auteur
van de thomistische wedergeboorte. Wie het spel van de
maatschappelijke ontwikkeling der laatste eeuw nagaat,
moet hulde brengen aan het doorzicht en het beleid waarvan deze paus heeft blijk gegeven, al is het nu vrijwel
onmiskenbaar dat de ,middelen die hij heeft uitgekozen om
het 'beoogde doel te bereiken niet krachtig genoeg waren
en zeer vlug verouderd schenen, en al was het gezag van
de twee wereldbrieven die aan de wieg van de jongste
katholieke bewegingen staan niet groot genoeg om de eenheid onder de geloovige denkers en leiders te verwezenlijken. Daarom zijn deze brieven na den korten tijd waarin
ze als levensbouwende fermenten actief waren nu nog
slechts merkwaardige historische documenten.
Over de politieke motieven die de belangrijke encycliek
Aeterni Patris ten grondslag liggen, is het hier niet de
plaats om uit te wijden. Na een korte periode van verzet
van wege talrijke katholieke leerinrichtingen tegen de pauzelijke richtlijnen dat gebroken of ingetoomd werd door
een politiek van zeer ruime concessies, waarvan sommige
de essentie van het pontificaal plan raken, zooals de toekomst het inderdaad heeft uitgewezen, resulteerde toch
rechtstreeks uit dezen wereldbrief de philosophische wedergeboorte, die na vijftig jaar reeds ver is afgedwaald van
haar oorspronkelijke doeleinden, zooals deze geformuleerd
werden in het met het hoogste geestelijk gezag omkleede
schrijven. In plaats van nieuw leven te geven aan het corpus
metaphysicum van het middeleeuwsch Thomisme en diens
aanpassing te verwezenlijken aan de onweersprekelijke
eischen van de moderne (natuur)wetenschap, heeft de encycliek als blijvende resultaten de historisch-critische uitdie15

ping van het middeleeuwsch geestesleven gehad, waaraan
niemand, ook de minst scholastiek ingestelde cultuurgegadigde de verdiende hulde kan onthouden ; een bepaalde
eenheid in de behandeling van wijsgeerige problemen en
een voor breede interpretatie vatbaar denken in den geest,
dat wil zeggen in den katholieken geest van de Middeleeuwen. Doch wat de encycliek Aeterni Patris niet bereiken
kon van wege de hoogstaande en met hun tijd meevoelende,
katholieke denkers is dat deze tevens den materieelen
inhoud van het Thoinisme beginselen en stelsel — als
het hunne overnamen om er het levend bestanddeel der
hedendaagsche cultuur van te maken, en dat was toch
zonder den minsten twi j fel het droombeeld van den grootsten der moderne pauzen.
Over de ibepaling van de Scholastiek heerschte steeds
groote betwisting. Het is inderdaad onmogelijk een bepaling ervan te geven zoo men er eene verlangt die aan al de
verwachtingen van het pauzelijk document moet kunnen
beantwoorden. Zij maakt een van de vele twistpunten uit
die de Scholastiek onderling verdeelen. Wij beschouwen
hier onder den naam van Scholastiek de metaphysica van
Thomas van Aquino, op sommige punten gewijzigd of aangevuld door andere middeleeuwsche godgeleerden der Aristoteliaansche observantie. Deze opvatting werd ook door de
meest vooraanstaande beoefenaars van de middeleeuwsche
philosophiegeschiedenis gedeeld. Tot voornaamste kenmerk
heeft deze metaphysica den diepen inslag van Aristoteles'
heidensche ontologie en psychologie. Thomas van Aquino
beteekende immers de geautoriseerde introductie van het
Aristotelisme in de christelijke cultuur van het Avondland.
Rond den naam van den Stagiriet loopt de strijd dien
Thomas tijdens zijn leven moest leveren tegen talrijke,
westerscihe professoren die in het vereenigd samengaan
van christendom en heidendom een gevaar zagen voor de
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gaafheid en de zelfgenoegzaanheid der christelijke orthodoxie. Onder denzelfden naam van Aristoteles werd de
Scholastiek door de Renaissancisten onder den spot beg-raven, en tot in de XIX' eeuw blijft het patronaat dat de
Kerk verleent aan den minst christelijken denker der grootsche triade uit Hellas' bloeitijd het voorwerp van afkeer en
verzet.
Is het waar dat Thomas een van de eersten was om de
Aristotelische metaphysica in het christelijk denken in te
bouwen, toch is het anderzijds onbetwistbaar dat hij met
dergelijk programma een der laatst aangekomenen is
geweest. Bij de Arabieren werd de neoplatonicus Al-Kindi
(in 870 overleden), opgevolgd door den intellectualist AlEarabi (in 950 overleden) en door Avicenna (in 1037
overleden) die op zijn beurt verdrongen werd door een mystieke strooming onder leiding van Al-Gazel (1111 over leden) om met ongeevenaarde kracht opnieuw op te bloeien in
het streng Aristotelisme van Averroes (in 1198 overleden).
Ook de Joodsche wijsbegeerte maakt dezelfde ontwikkeiing
door. Na Is. Israeli (ongeveer 940 overleden) en Avincebrol
(in 1071 overleden) was ook de leer van Aristoteles in het
joodsch denken binnengedrongen. Daarin was het aandeel
van Maimonides (in 1204 overleden) overheerschend.
Wanneer wij nu de introduceering van Aristoteles in
het christelijk denken nagaan, bevinden wij dat vOor deze
via moderna de Platonische richting origedeeld de overhand
had tot in de XIIe eeuw, dat deze richting werd opgevolgd
door een denker van het strengst intellectualistisch type,
die het met de orthodoxie niet al te nauw nam, nl.
Abaelardus, en dat eerst met Albrecht de Groote van Keulen
(1193-1280) en Thomas van Aquino (1225-1274) een peripatetische orthodoxie wordt ingesteld, hetgeen ten slotte
deze twee Dominikanen spijts den hardnekkig-en tegenweer
van de oude richting, die als tijdgenoot van den Aquinaat
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den innig mooien Benaventura in haar rang-en telde (12211274), ten slotte gelukken mocht. Slechts korten tijd heeft
zich dat thomistisch Aristotelisme in zijn voile gaafheid
kunnen handhaven. In de XIV' eeuw reeds, doch vooral in
de XVe eeuw overheerscht het nominalisme dat de Aristotelici, spijts den Aristotelischen grondslag waarop het
berustte, als een verderfelijken uitwas beschouwden, doch
dat de midden een complex van onzinnige, dialectische
sophistiek in zich de kiemen van het modern denken
bevatte.
Het Thomisme bleef echter de philosophie infra muros
der clerici, seculiere en reguliere. De Hervorming zet weer
koers, na de kortstondige polemiek van Luther tegen elken
vorm van intellectualistische philosophie, naar den Stagiriet.
Melanchton's morganatisch huwelijk tusschen het rhetorisme der Renaissance en de logica van Aristoteles was een
vergissing van voorbijgaanden aard. De Tegenhervorming
is het werk van het Gezelschap Jesu. De Jezuieten steunen
hun philosophische scholing op het Thomisme, doch wijzigen het op een tiental veer belangrijke punten. Suarez
legt den grondsiag voor een nieuw, verjongd Thomisme
dat de Calvinistische en ten slotte ook de Lutheraansche
universiteiten schoorvoetend en aarzelend, maar dan toch
voor eigen rekening overnemen.
De XVII' eeuw is het tijdvak waarin het Thomisme,
bloedarmoedig geworden in eigen huis, van buiten of als
ideologisch fundament van den gedachtenomloop verbleekt.
Augustinus neemt de plaats van Aristoteles, en Descartes,
die van Thomas in. In de XVIII' eeuw bezit het Thomisme
geen openbaar leven meer. Het zijn inderdaad slechts de
retrograde kloosterscholen alleen die hun vrij eclectisch
onderwijs nog pogen aan to sluiten bij den Doctor Angelicus
en dat tot wanneer het romantisme eenerzijds, en de ontoereikende Cartesiaansch-spiritualistische NArijsbegeerte in de
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katholieke onderwijscentra der vorige eeulv anderzijds
rechtstreeks aanleiding hebben gegeven tot de reddingspoging van Leo XIII. Deze poging scheen aanvankelijk te zullen slagen, en aan het Thomisme van recenten datum ontbrak het in dat opzicht noch aan vooruitzichten noch aan
verwachtingen. Jacques Maritain vertolkte deze verwachtingen in zijn Antimoderne als volgt : « Il convient a la
philosophie scolastique de tout assimiler, de tout rectifier,
de tout equilibrer et de tout transporter dans la, vraie
lumiere ces intentions intellectuelles, que la philosophie
moderne viciait. >> (Blz. 113). Alleen Maritain, wiens onhistorische ingesteldheid van geest spreekwoordelijk is, kon
deze hoop zonder aarzelen uitspreken. Laten wij nu de
algemeene physionornie van het Thomisme uitteekenen. Dit
zal ons toelaten reeds de verschillende strekkingen te beoordeelen die het in het wijsgeerig leven wilde invoeren en
de oplossingen te verificeeren die het aan de groote, menschelijke problemen geeft in eenklank met de katholieke
theologie en levensleer. Wij kunnen er dadelijk de eerste
betwistbare uitzichten in vernemen.
***

Waarheid zoeken is de kenschetsende levensstijl van
het faustisch denken in den modernen cultuurhabitus ;
waarheid ontvangen was het stijlstigma van de Johannitische bespiegeling in den religieus-autoritairen ban van
den middeleeuwschen cultuurcanon. Het faustisch ideaal
was de Middeleeuwen in het algemeen en het Thomisme
in het bijzonder als leitmotief van denken onbekend. In de
oogen van den wijsgeerig geinteresseerden mensch der
Middeleeuwen is de waarheid geen zaak van verovering. Zij
was reeds eens voor goed gegeven en vastgelegd, eerst en
vooral in de goddelijke veropenbaring en dan in de wijs19

geerige traditie, dat wil zeggen in het speculatiel du - ok11
van de Grieken. De geest dien Thomas bezielt is dus receptief zoowel door natuurlijken als door bovennatortriiin
aanleg, en hoe grooter zijne ontvankelijkheid is voor
onwankelbare, religieuse leering, hoe meer hii zijn thwcentrisch ideaal benadert. Het is de taak van den dent\ -_el in de hierarchisch geordende en in God toegespitste le yensorde der Middeleeuwen de onvergankelijke en onveranderlijke waarheid aan de immer wisselende menschheid over
te brengen ten einde deze ook af te stannic]] op bet gee3telijk klankbord dat de levensarmatuur eener zich op ceuwigheid beroepende, kerkelijke cultuur vertegenwoordigt.
De Patristiek paste de Grieksche sophia aan den
g-eloofsinhoud van het christendom aan die in Inbce lag
opgesloten in de christologie en de godgeleerdheid van bet
Evangelic; en van Paulus' doctrinale briefwisseling mei de
eerste, christene gemeenten. Deze periode was es.sentie,e1
creatief en is dan ook met creatieve persoonlijneden dieht
bezaaid. In tegenstelling daarmede zijn de Middeieed_twen
bewust passief. Geen oogenblik denken de middelecuvirche
godgeleerden eraan dat hun Grieksche en hun christelijice
voorgang-ers de menschelijke problemaliek misschien niet
hebben uitgeput in haar geheel, noch dat het ant woord
dat deze verstrekten voor diepere interpretatie vatbaar was.
Zij klampen zich feitelijk vast aan den woordelijken tekst
van het antiek patrimonium en trachten op zi ejn best een
vaak oppervlakkige eensluidendheid van dit patrimonium
met de letter van den religieuzen canon te verzekeren. Zij
beschouwen de getrouwe overdracht van dit patrimoninin
als hun hoogste levenstaak. Van deze waarheidsconceptie
tot het gezagkarakter der middeleeuwsche wijsbekeert,e is
de overgang uiterst eenvoudig. Zij vindt haar eigen gcoot.
heid niet in eigen vindingskracht doch in de schadtm van
Grieksche grooten. Dat die Grieken zelf als hoogstonnd ,
.

.

-
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individuen en als leiderpersoonlijkheden de cultuur der
Helleenen omhoog getild hebben, is een beschouwing die aan
de Middeleeuwen onbekend schijnt gebleven te zijn. Zij
beschouwen waarheid en wijsbegeerte als het gemeengoed der menschelijke maatschappij, als een door eeuwen
belaste en autoritair overgemaakte traditie, die bij afwezigheid van nationale bindingen en tradities slechts een
abstracte onpersoonlijkheid aan de enkelingen opdringt.
Zij dachten dat de groote, Grieksche systemen niet het
eigen ethos of de individueele Einstellung van een Plato
of een Aristoteles waren, of de expressie kon'den zijn van
bet Helleenschevolkswezen,.doch het ethos en de Einstellung
van een universeel gesloten en abstracte menschheid die op
zich den zwaren en heiligen plicht had geladen de humane
leveyisopdracht voort te zetten, bij dewelke slechts het christelijk credo dient gevoegd om het waarachtig wezen van een
cultuur te verwezenlijken die in haar geldigheid alle tijden
en menschen moest omspannen. Dieper dan de Francis kaansch-Augustiniaansche geestesgesteldheid was de scholastisch-Aristotelische afgestemd op een abstract en onper-;oonlijk traditionalisme.
Daaruit vloeit voort dat het Thomisme weinig zaak
van de oorspronkelijkheid maakt en de schepping niet
heschouwt als de primaire categoric van zijn geesteshoudilig. Het wil feitelijk niet scheppend zijn. Thomas is een
onvergelijkelijke ordonnateur van ideeen, .doch vertoont niet
den rijk-en, klassiek-krachtigen, levensvoldragenen en levensNelda:mien geest van een Plato met zijn daemonie van
geesLelijke vrankheid ; hij heeft nog minder de tijdoverbeerschende en de tijdbeheerschende arendsblikken welke
Atigusttnus, met de verscherpte intuitie welke alle hooggeqemcle geesten in iederen tijd van decadentie eigen is,
werpt in de diepten van het antieke leven. Evenmin moeten
wij hij hem een persoonlijke, uit eigen inzicht en ervaring
21

geteelde levensbe s. chouwing zoeken zooals bij de heroen
der moderne gedachte, een Descartes, een Kant, een Hegel.
Neen, Thomas werkt met gevonden materiaal..
Hij neemt zich voor uit dat materiaal een enkelzinnig
beeld van leven en wereld te ontwerpen en uit de naast
elkaar liggende, onverbondene inzichten van Aristoteles
en Augustinus een harmonische, christelijke wijsbegeerte
te ordonneeren van eeuwig geldende waarde en zonder zin
voor de magie eener persoonlijk doorleefde problernatiek,
doch met de intensief verfijnde kunst van het architectonisch overeenbrengen en combineeren van wijd uiteenliggende gedachtengangen en met een sterk afkeerig orgaan
voor geestelijke hiaten en voor de onoverbrugde verscheurdheden des levens.
Samen met geheel de wijsbegeerte van zijn tijd was
Thomas begeesterd door den glans eener uitwendige orde.
Juist daarom voelen wij in de onbewogenheid van deze passieve begeestering het ontbreken van de moderne humanitas,
die de waarachtige grootheid van den mensch en den zin
van zijn leven ziet in de worsteling met de levensspanning
zoo diep aan. De bestendige onrustigheid van den geest, de
trag-ikhe verscheurdheid van een immer onbevredigd
waarheidszoeken spijts een immer gedeemoedigd hart dat
van het zuiver bezit der waarheid verstoken blij ft, de levensmacht die voortvloeit uit het relativisme als de laatste uitkomst van elk historisch inzicht : dat alles kon dan ook
moeilijk de techniek van zijn leerstelsel beheerschen. Hij
beschouwt de rol die hij op de wereld te vervullen heeft
dan ook als een geheel andere. Met al de waardigheid van
een scherp verstand en den onmiskenbaren adel van een
hoog ethisch verantwoordelijkheidsbesef tegenover de
eeuwige levenswaarden zoowel als tegenover het particulier
heil van de afzonderlijke menschenziel, de onveranderlijke,
door God gegarandeerde waarheid van den christen
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mensch in de diaspora van de zondige wereld vertolken,
zich in dat werk grootmoedig verlaten op de onaangevochten en onaanvechtbare overlevering welke tot God
zelf terugvloeit, zonder de pretentie de les eener persoonlijk doorleefde ervaring te voegen bij het numineus woord
van het Opperwezen, het berusten in de onvergankelijkheid
van het tijideloos waardevolle van de geestelijke geloofsgrondslagen : dat alles maakt samen de spiritueele houding
uit die zich in de structuur van het thomistisch denken
zaakgetrouw weerspiegelt.
Daaruit vloeit rechtstreeks voort dat noch de grootheid
van Thomas noch de jeugdige werfkracht welke zijn ideeen
te beurt viel in de conceptie eener wijsbegeerte liggen,
want in den waren zin van het woord heeft hij geen levenssy stem geconcipieerd. Hi j heeft de hoogst menschelijke
uitdrukking aan een reeds aanwezig levenssysteem gegeven
en zulks in al de volmaaktheid tot dewelke zijn tijd bekwaam
was en met al de onvolmaaktheden die men later in dezen
tijd is gaan ontdekken. De hoofdlijnen zijner levensvisie
vond hij in een geautoriseerden inhoud van gewijden aard
en in een druk besproken inhoud van profanen aard, waaraan hij de consecratie eener theologische bruikbaartruid
wilde geven. Trouwe analytische gave eenerzijds, gave
synthetische kracht anderzijds kenmerken den architectonischen bouw van zijn levensbeschouwing.
De idee die wij, modernen, ons van de geestelijke grootheid maken ligt in het streven naar de waarheid en in de
verrijking van het vvetensbereik van den mensch ; de thomistische daarentegen in het onbewogen bezit van de waarheid. Thomas betracht alsdan de volmaakte systematiseering
van het algemeengeldend ware dat in de traditie geborgen
ligt. Wanneer de tijdbeweging en de persoonlijke bezieling
er soms in doorschermeren gebeurt zulks tegen zijn wil in,
en wanneer de Middeleeuwen deze inbreuk van het per23

soonlijke opmerken, rekenen zij het zich zelf als een fout
aan. De boventijdelijkheid als waardemeter van de leer gaat
noodzakelijk met de onpersoonlijkheid gepaard. Deze ontijdelijkheid mag men niet verwarren met de sub specie aeternitatis-visie van Spinoza, welke ten slotte pantheistisch van
allure is, doch zij is de onbewuste neerslag van het axioma
dat de waarheid in haar substantie door veropenbaring en
traditie aan den mensch gegeven is en dus niet eerst achterhaald hoeft to worden.
Omdat Thomas meent dat de christelijke dogmatiek
en de Aristotelische metaphysica in geen antinomische verhouding tot elkander staan, assimileert hij ze beide in de
overtuiging dat zij de twee fragmenten zijn van een ondeelbare waarheid, doch wel zoo dat de profane waarheid
immer de bevestiging moet geven aan hetgeen door God
zelf, die de bron van alle waarheid is, in zijn veelerhande
optreden tot beleering der menschen is gegeven. Hierdoor
begrijpen wij waarom de middeleeuwsche Summa's zoo
weinig voeling met hun tijd houden. Het is niet slechts
de uiterlijke vorm hunner constructie die daaraan schuld
heeft. Waren deze Summa's anoniem tot ons gekomen, dan
zou hun identificeering de moderne eruditie een hoofdbreking van belang kosten, waaraan wij vaak tevergeefs al
de scherpte van uit- en inwendige critiek zouden verbruiken.
Elke subjectieve noot is er opzettelijk zelf in de litteraire
inkleeding uit gebannen, en Thomas' Summa is niet het
slechtste voorbeeld op dat gebied.
Bij Abaelardus klinkt een persoonlijk accent door den
bast van zijn dialectiek door dat schril contrasteert met het
dogmatisch-eenvormige van de middeleeuwsche Summaproductie. De biographie van Roger Bacon is v6Or de
XIIIe eeuw een apax legomenon waarin wij onmiddellijk
een toevallige vergissing, want een voorteeken van de
Renaissance beschouwen. De alzijdige belangstelling van een
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Albrecht de Groote komt ons. verwant Ardor met de mystieke
genialiteit die -zich in het Duitsch geestesleven stilaan gaat

afteekenen. Als deze min of meer van de norm afwijkende
middeleeuwsche denkers, hoe verschillend zij ook zijn in
hun spontane, onoverlegde reactie tegen de rechtsgeldige
opinies van hun tijd, staan toch in reohtstreeksche verwantschap tot de geestelijke aspiraties van tijd en yolk en zijn
noch in opzicht van tijd noch in opzicht van nationale toehoorigheid verwisselbaar.
Het Thomisme echter niet. Het heeft niets van deze
tijd- en volksgebondene aspiraties. Zijn geestelijk streven
is naar het boventijdelijke en het bovenvolksche gericht,
en al de neothomisten hebben zich op dit abstract kenmerk
beroepen om het als de Philosophia perennis te bestempelen.
Oak deze africhting van den thomistischen geest staat in
scherp contrast tot de moderne aspiraties. wij hebben integendeel geleerd niet naar de ontijdelijkheid van het abstractobjectieve als zinbepalend object van de wijsbegeerte te vragen, dock wij stellen vooral belang in het uitspreken van de
diepste motieven van denken die een tijd en een yolk eigen
zijn, omdat wij dit laatste als de volwaardige, leefbare entiteit in het groepsleven en ook in het denkstreven van den
mensch beschouwen.
Descartes, Spinoza en Kant zijn nog in zekere mate
in de structuur hunner theoretische leer wezensverwant met
het middeleeuwsch, boventijdelijk objectiviteitsideaal.
Daarentegen beoordeelen wij reeds Hegel volgens de uitkomsten eener waarachtige cultuurheuristiek en zien wij in
hem den levenswekker van een nieuwen habitus in het
menschelijk denken. Een dergelijken levensvorm ontwaart
men in het Thomisme niet, ten minste geen oorspronkeli jken. Het staat als geheel buiten de voegen van den tijd en
buiten de gegevenheki van het leven als een monument van
abstractieve eerlijkheid. De overwoekering door Aristoteles
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is daar ten deele aansprakelijk voor. Thomas' opus werkt
niet bezielend op fins, en wellicht op niemand zooals veel
minderwaardiger producten zijner tijidgenooten op de nakomelingen hebben kunnen inwerken. Het Aristotelisme wekt
evenmin geestdrift op en Plato is op dit stuk onbetwistbaar
de meerdere.
De groote of stand die beide denkconstructies van het
subjectief leven der enkelingen en der volkeren scheidt
moet de onbelemmerde, enthousiaste vlucht van het denken
fataal inperken. Aangewezen als zij zijn op de strenge
tucht van een louter formalistische methode, ruilen beide
uit natuurlijken aanleg de geestelijke vertegenwoordiging
van den mensch, waarvoor wij elk philosophisch stelsel
naar modernen smaak dienen to houden, in tegen de middelmatigheid en het doorsnee-karakter van het abstract-algemeengeldende. Plato en Aristoteles vormen op dit stuk twee
scherp onderscheiden en wezen -vreemde denktypes. Zoozeer
wij den warmen polsslag van het leven en den mensch voelen in de vrije dialogen van den eersten en de weergalooze
diepten speuren van zijn peilingen in de verborgenheden
van den levenden geest, missen wij deze hoedanigheden
volkomen bij den Stagiriet.
De partijlooze middenpositie die imnier de uitkomst
van Aristoteles' behandeling der vraagstukken is toont de
schuchterheid van een abstract evenwicht aan in de kracht
tot een driftloos afwegen van de twee polen tegenover
dewelke de mensch in verzoeking staat bij elk waardig geestesprobleem. Zijn leer is bijdegrondsch in vergelijking met
de Platonische, en amper tref fen wij in zijn ethica een paar
karakterportretten aan die uitzondering maken op dit verbond tusschen zijn blijkbaren angst voor het groote en zijn
tot systeem veroordeelden trek naar het Socratisch algemeenobjectieve. De geestesaristocratie waarvan de moderne
opvatting der dingen de afstraling verwacht in de leerstel26

sels der denkers • is gekenmerkt door het verzet van den
levenden mensch tegen de objectivistische gelijkhebberij,
door een opstand tegenover de feitelijkheid en tegenover de
engheid van het gegevene. Deze wonen slechts in de Platonische ziel van een Augustinus, een Pascal en een Kant.
Thomas heeft Aristoteles tot geestelijk patroon verkozen. Ook merken wij bij hem niet den vleugelslag van
den adelaar nosh het intens doorvoelen van de menschelijke
ziel, maar wel integendeel de zakelijke en nuchtere ontleding van de levensgegevens die met onbetwistbare virtuositeit le-ven en wereld vastspijkert in een aantal abstracties.
Het ideaal van Thomas is de harmonie. Bij gebrek aan den
zin voor contrasten die de moderne spiritualiteit kenmerkt
beschouwt hij het leven niet als een bestendige spanning
tusschen vreemde en aan elkaar vijandige componenten.
Idee en realiteit, idee en leven, geloof en weten, mensch
en geloovige, wereld en christendom : alles tracht Thomas
met elkander te verzoenen en tot een harmonisch geheel
samen te smelten. Zijn ideaal is niet ascetisch, want dan zou
het geteekend zijn door de verzaking van den mensch aan
het leven en de wereld en strijdig wezen met den doorsneegeest van de abstracte, objectivistische levenshouding die
hij van Aristoteles had overgeerfd. Het Grieksche harmonieideaal is een vormlijk ideaal door Aristoteles samengesteld uit de reductie van de Grieksche schoonheids-staatsen rechtsleer. Het christendom beeldde dit harmonieideaal
breeder uit door toevoeging der hierarchiegedachte die bij
geen enkele theocratische levensvisie kan ontbreken.
Thomas bundelde de beide samen *tot een houding van stijlvoile levensvreemdheid.
Aan dezelfde bron ontspringt de dogmatische inkleeding van zijn gansche levenshouding. Het dog-matisme is
het rechtstreeksch gevolg van zijn waarheidsbegrip.
Is de waarheid volwaardig gegeven in de veropenbaring
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en in de wijsbegeerte van Aristoteles, dan kan de wijsbegeerte geen ander doel hebben dan ons de waarheid mede
te deelen. Wij, modernen, zeggen bij voorkeur het doel in
het navorschen en het opsporen der waarheid. Thomas,
als hoogste incarnatie van den middeleeuwschen geest, vertrouwt op deze overgeleverde waarheid en op het universalistisch getuigenis van het menschenverstand. Een zoo algemeen getuigenis kan niet anders opgevat worden dan als de
stem van de natuur zelf, en men kan haar bijgevolg van
geen dwaling beschuldigen zonder de qualiteit van Gods
scheppingsact door het feit zelf aan te randen.
Thomas stelt zich wet en op ernstige wijze de vraag
hoe wij de waarheid achterhalen, doch nooit de vraag
wat de waarheid eigenlijk is en in welke mate wij ze bereiken kunnen. De critische vraag gaat bij hem de wi jsbegeerte niet vooraf en de logische grondvesting onzer
zekerheid is geen voorwerp van onderzoek. De zekerheid
zelf groeide nooit uit tot een waarachtig probleem. De
Scholastiek zal daar geleidelijk mede aanvangen in de
periode van het nominalisme. Doch Thomas, steunende
op dit onverwoestbaar vertrouwen in den menschelijken
geest, bouwde onbekommerd om deze preliminaire vraag
zijn metaphysica uit die Montaigne deed zeggen
Cet esprit, plein d'erudition infinie et d'une subtilite
admirable, estoit seul capable de telles imaginations >>.
(Essais, II, 12.)
De eerste aanloop van Europa tegen het optimisme
waarvan de theocentrische geesteshouding van het Thomisme blijk gaf en dat niets meer was dan de hoogste
exponent van den algemeenen habitus van de Middeleeuwen, liep tegen deze metaphysica storm. Zij werd spoedig
in de kinderjaren van het modern tijdvak in de achting
der denkers neergehaald. Doch tegen het dogmatisme'
stelde zich Europa ten titel van voorbehoedsmiddel en
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tevens ten . titel van vefzet aan de tribulaties der kenniSL
theofie bloot die de waarheid als een prObleem ,aangrijpt,
en al hetgeen Thcithas voot elk wetenschappelijk onderzoek
in voile . onbewdstheid aanvaardde 'onder worm van problemen aandient.• Meteen zien wij het idealisme •aarin• de
kennistheorie haar bijna 'klassieke uitdrukking vindt den
stroom van het Thomisme afdammen, en zegevieren over
dat middeleeuwsch, ongecontroleerd vertrouwen, 'zoodat
niemand het sindsdien nog .waagt zich aan te melden bij de
metaphysica zonder voorafgegaan te rzijn van de critische
estafette.
Deelt Thomas al deze kenmerken met Aristoteles, toch
yak er een gebondenheid van denken bij hem waar te nemen
die Aristoteles uit den aard der zaak zelf onbekend moest
blijven. De eerste bron en de laatste uitkomst van het wijsgeerig epos van den middeleeuwschen mensch ligt buiten de
wijsbegeerte zelf. Die bron was de christelijke. theologie.
Tegenover haar stond Thomas niet buitengewoon critisch.
Hij diepte ze op uit de Schrift en de Kerkvaders volgens
de algemeengeldende regelen der bovennatuurlijke veropenbaringslogica. In de theologie echter — en dat is iets nieuws
tegenover zijn Grieksch voorbeeld vindt het prof aan
weten een vast, onaanvechtbaar en zonder geesteszonde
niet te betwijfelen uitgangspunt, dat noch de geestelijke
Organisatie van den mensch noch de objectieve orde der
dingen hem aan de hand kunnen doen.
De eerbiedwekkende want goddelijke inhoud van de
religieuze overlevering was het alpha en omega der wijsheid.. Zij is er echter ook de laatste vervulling van. De
wijsgeerige reflexie is geen doel op zich zelf. Haar wordt
het in Thomas' economie van denken voorbehouden het
waarheidsgehalte van het christelijk wereld- en levensinzicht door het licht der natuurlijke rede te confirmeeren.
Uit de godgeleerdheid stammen de meeste en de gewichtig29

ste der philosophische vraagstukken af. Zij levert aan de
rede het aanzienlijkste deel der fundamenteele bepalingen
en begrippen waarmede de rede opereeren moet. Zij worden
niet gewonnen door de ontleding van het natuurlijk, rationeel materiaal, maar worden eenvoudig met al hun kenmerkende nota's uit de bovennatuurlijke naar de natuurlijke
wetenschap overgeheveld.
Onze aanvankelijke verwondering over deze doenwijze
maakt spoedig plaats voor een begrijpende houding, wanneer wij ons voor oogen houden dat de godgeleerdheid haar
inhoud niet zuiver uit de Schrift, maar grootendeels uit de
Patristiek haalt, en dat deze Patristiek ten titel van zelfverweer tegen de heresiarchen is geboren en in dezen apologetischen arbeid bij voorkeur al de finesses en al de denkmiddelen van de Grieksche wijsheid heeft aangewend.
Welnu, de patristische verduidelijking en verrechtvaardiging van het christelijk dogma door middel van hoofdzakelijk Platonisch leergoed gaan in het Thomisme onder den
vorm van zakelijke bepalingen en gerecipieerde overwegingen over. De wijsbegeerte kan dus in dergelijken historisch geconditioneerden toestand voor den Aquiner geen
autonoom iets wezen.
Ik weet wet welk groot rnisbruik men gemaakt heeft
van het gevleugeld woord : ancilla theologiae, en voor hoeveel ongewettigde verwijten dit woord verantwoordelijk
dient gesteld. Stellig, alles wat de mensch aan denk- en
levensmiddelen bezit is dienstbaar aan het religieus leven in
het algemeen, en in zoover moeten wij het woord voor waarachtig houden. Anderzijds kan het toch niet worden ontkend dat de wijsbegeerte bij Thomas over een bepaalde
onafhankelijkheid beschikt ten opzichte van de godgeleerdheid. Doch de afhankelijkheid die ik op het oog heb is niet
zoozeer een uiterlijke dan wel een innerlijke. Zonder de
vooropstelling van een bepaalde theologie zou Thomas'
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natuurlijke wijsbegeerte in de verste verte niet geweest
zijn wat ze nu is, vermits het wezen dezer wijsbegeerte niet
door de realiteit, maar door de desiderata van deze theologie geconditioneerd geworden is.
Al deze bemerkingen hebben misschien wel een of wi jzenden en geringschattenden klank. Feitelijk zijn ze noch
het een noch het andere, want aan Thomas komen onbetwistbaar uitzonderlijke gaven toe. Hij bezat een helderen
geest, begaafd met een bewonderingswaardigen zin voor
orde, symetrie, harmonie en architectoniek. Hij was ook een
kalme geest, die werkte met veel overleg en omzichtigheid
en na rijp beraad, zeer positief, nooit begeesterd, diep speurend en vatbaar voor rake observatie. Eerlijk en rechtzinnig is hij in de hoogste mate. Zelden komt de ubris theologicus boven, zelfs wanneer hij zich rechtstreeks tot zijn
tegenstrevers richt. Aan deze laat hij voile recht wedervaLren. Hunne meeningen worden met de strictste zakelijkheid en eerlijkheid, doch binnen de grenzen van een niet
altijd betrouwbare informatie met den grootsten wil tot
accuratesse waartoe hij bekwaam was aangehaald. Hij
geeft blijk van ontvankelijkheid en begrip voor de opinies
die hij meent to moeten bestrijden. Hij gelooft rechtzinnig
in alles wat hij voorhoudt en het is hem ernst. Hij wilde
blijkbaar de waarheid dienen en heeft nooit de waarheid
dienstbaar gemaakt aan waarheidsvreemde overwegingen,
instellingen of aanspraken.
Zijne biographic trouwens getuigt voor zijn gemoedsadel, karaktervastheid en eerlijkheid. Doch zijn intellectueele, geestelijke persoonlijkheid ligt niet geheel in zijn
werk als in een open bock ten toon gespreid. De objectivistische strekking die de Middeleeuwen als een ideaal hebben aanbeden heeft een groot deel zijner persoonlijkheid
in zijn werk onderdrukt onder den louter logisch-abstracten worm van de gedachte. Een critiek op het Thomisme
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moet. derhalve Thomas' . persoonlijkheid niet aanranden.
Integendeel, ze laat 'ze gaaf en ongerept: En ten slotte
blijkt Eucken's• oordeel over hem zeer juist geteekend en
behendig geformuleerd : « Gewiss war dieser kein Denker
allerersten Ranges, aber er war ein bedeutender Geist,
und ,kein enger Fanatiker ; tr hat sich nicht als geistiger
Herrscher fiber seine Zeit erhoben, aber er hat zusammengefasst und verarbeitet was immer sie ihm entgegenbrachte.
Er hat das mit grossen Geschick und in edler Gesinnung
getan. >>- (Lebensanschauungen der grossen Denker,
biz. 250.)
* * *
Wij hebben hooger den tweevoudigen oorsprong van
het Thomisme leeren kennen : het Aristotelisme en de christell jke theologie, en zijn bedoeling bestond in het optrekken
uit deze beide van een harmonisch-christelijke wereldbeschouwing van natuurlijken en bovennatuurlijken aard, of
zooals lEucken het in een ander werk zegt : Aristoteles bezat
een wetenschappelijke, eenzijdige en volledige wereldbeschouwing. Wanneer deze vereenigbaar blijkt met de grondideeen van het christendom, dan is een universeel ideeenen cultuursysteem op christelijke basis mogelijk. Dat systeem heeft Thomas in de voile maat van zijn kunnen en in al
zijn werken gediend. (Thomas van Aquin, blz. 9.)
Was deze taak echter voor uitvoering vatbaar ?
Van christelijke zijde uit heeft men hare uitvoerbaarheid vaak en met scherpe beklemtooning tegengesproken. In
den patristischen tijd hebben Tertullianus en Augustinus de
christenen voor den Stagiriet en zijn heidensch realisme
gewaarschuwd, en, omdat zij bij Plato aanleunden en dezen
bijna tot een christen denker ophemelden, hebben zij Aristoteles' hulp tegen den wassenden stroom der ketterij verworpen. Gedurende de Middeleeuwen behoorden Paus
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Gregorius IX en de Hl. Bernardus tot zijn besliste tegenstaanders en merkteekenden zij zijn philosophemen als
gevaarlijk voor de rechtgeloovigheid. Een kentering ten
zijnen gunste bespeurt men eerst binnen de Kerk omstreeks
den aanvang van de XIII* eeuw. De massieve, ongesplitste
Platonische africhting van het christelijk denken werd in
dezen tijd gebroken.
De Arabieren, de wekkers van het wetenschappelijk
leyen op het Iberisch schiereiland, hadden het aan het
Westen bekende Boethiaansche Aristotelescodex met
diens metaphysica aangevuld. Onmiddellijk voor het optreden van Thomas was reeds een ijverige, Aristotelische
wedergeboorte in de schoolwereld in wording die door
Albrecht de Groote van Keulen, Thomas' leermeester, aangeleid werd. Wij mogen derhalve beweren dat de vereenigbaarheid van Aristoteles met de dogmatiek van het christendom, mits eenige aanpassingen natuurlijk, behoorde tot
de overtuigingen die het tijdsbewustzijn waarin Thomas'
zijn leerjaren doormaakte, en dat sedert Alexander van
Hales, vervulde. De latere Renaissance brengt daarentegen
van Aristotelische zijde in dat de Thomistische Aristoteles
slechts de vervalsching van den historisch-echten Aristoteles is geweest en dat deze vervalsching juist op het schuldkonto van het artificieel streven van de School naar de
concordantie tusschen geloof en weten moet geschreven
worden. Ook Ross, een van de beste Aristoteleskenners
onzer dagen beweert hetzelfde. Spiritueel schrijft Gonzague
Truc, wiens boekje ik nochtans zeer sterk moet afraden
« Toute proportion gardee, toute transposition faite, saint
Thomas traite un peu Aristote comme Racine et Moliere
leurs modeles anciens. I1 lui emprunte ses themes principaux
et les developpe a sa guise et dans l'esprit de son temps. »
(Retotir a la Scolastique, blz. 96.) Wij kunnen het feit niet
wegredeneeren dat de voltooiing van Thomas' plan geleid
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heeft tot de verminking van het, historisch Aristotelisme
in het bewustzijn van Europa. Daarover echter moeten
wij niet uitwijden. Doch wij dienen onze aandacht te
schenken aan den graad van uitvoering van het plan zelf,
omdat van daaruit eenig licht vallen kan op de structuur
van het Thomisme als leerstellig geheel.
De cultuurgeschiedenis kan niet onverschillig zijn voor

de vraag waarom onmiddellijk voor Thomas. Aristoteles
door de christelijke theologen wordt opgeroepen om in de
plaats van Plato het prof aan aandeel in de christelijke
levensbeschouwing van het Westen te leveren. Ik kan hierop
kortweg antwoorden : om aan het gevaar van het pantheisme te ontkomen. 1VIenigmaal neemt men in de hooge
Middeleeuwen evengoed als in de late Middeleeuwen de
vervaging waar van de grenzen die God en het heelal van
elkander scheiden. De godgeleerden die willig de laatste
consequenties uit het neoplatonisme hadden getrokken
stonden in de eerste plaats aan die verleiding bloot. Het
extreem realisme was als het ware de natuurlijke weg die
hen op de glibberige paden van de zoo verleidelijke, heterodoxe levensleiding brachten. De affiniteit tusschen de
geleerdheid en de mystiek is een van de wezenstrekken van
de voor-scholastieke Middeleeuwen.
De drukking welke de Arabieren op het Westen in
dezelf de pantheistische richting uitoefenden moest op haar
beurt groote onrust baren. Welnu, Aristoteles, wiens middelmatisme en bijdegrondschheid behoedden voor de eerli
poezie die in elken vorm van pantheisme jubelt, liet
de godgeleerden toe door de radicale scheidingslijn die hi j
tusschen de wezenheid en het bestaan trok een onoverbrugbare kloof te graven tusschen God en de schepping. Is
de wezenheid van de wereld als idee eeuwig en ontijdelijk,
in zoover zij bestaat echter moet zij toch een oorzaak hebben en dienvolgens van deze oorzaak onderscheiden zijn.
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Alleen de metaphysica van Aristoteles onder de leerstelsels der Grieksche grooten was bij machte om door middel:
van de natuurlijke rede, buiten den greep van alle veropenbaring om, te beslissen over het zorgwekkend pantheistisch
probleem dat in schril contrast staat tot de christelijke
Godsidee. Deze dienst aan de theologie bewezen moest de
godgeleerden mild stemmen tegenover de talrijke en duidelijk erkenbare, heidensche aspecten van Aristoteles' wereld
systeem.
Ook voor andere bepalingen van de Godsidee die de
theologen aan het hart moesten liggen kon Aristoteles'
onderscheiding tusschen wezenheid en bestaan doorslaggevend worden ingeroepen. Aristoteles leerde immers dat
alleen in het goddelijk zijn wezen en bestaan samenvallen, en
dit leerstuk confirmeerde de theologische conceptie van
God als het ongeworden Ens a se, dat dank zijn wezenheid bestaat en geeft ten slotte nog den tweg aan tot de
rationeele benadering van het Drievuldigheidsdogma, voor
zoover zulks natuurlijk mogelijk is. De peripatetische substantieleer die de zelfstandigheid streng van haar accidenten afzondert was voor de godgeleerdheid een zeer bruikbaar instrument tot het rationeel inzicht in de mogelijkheid
van het Transsubstantiatiedogma waar de zelfstandigheid
verdwijnt terwijl de uitwendige eigenschappen onverminkt
en onverkort blijven bestaan. Zooals te verwachten was,
zijn het wel degelijk in hoofdzaak theologische en geen
wijsgeerige motieven die de christelijke godgeleerden in het
algemeen en Thomas in het bijzonder tot de verkiezing
van Aristoteles boven den innig mooien, doch immer gevaarlijken Plato hebben overhaald.
Weliswaar, het peripatetisch stelsel bracht ook menige
leerstellige bezwaren voor de theologen mede. Deze bezwaren hadden vroeger den algemeenen afkeer voor Aristoteles
bepaald en zijn achteruitstelling tegenover den begenadig35

den stichter van de Academie teweeggebracht. Wij molten
het ongetwijfeld voor waar houden dat, in zich zelf
beschouwd, de Aristotelische metaphysica als geheel onvereenigbaar is met het christelijk dogma. En zoo begrijpen
wij dadelijk hoe nog tijdens het leven van Thomas een
nieuwen pantheismestrijd zal losbranden. Aristoteles leerde
immers, als een verren naklank van het onderricht dat hij
van Plato had gekregen, dat er een logische orde bestaat
die de bindende kracht van de algemeen-menschelijke denkwettelijkheid wettigt. Thomas interpreteert dit leerstuk op
zulke wijze dat hij van deze orde het reeel bestaan ontkent
en slechts van haar ideeel karakter wil hooren gewagen.
Averroes daarentegen interpreteerde ze als een reeel wezen
en dus als een universeel verstand waaraan wij alien als
punctueele verbijzonderingen deel hebben.
Wij moeten toegeven dat Aristoteles zijn meening in
verband met dit vraagstuk zeer onduidelijk heeft voorgedragen en door deze onduidelijkheid met de andere hand
aan de christelijke wijsheid ontnam hetgeen hij haar zelf
met de eene had gegeven. Heeft hij door zijn onderscheid
tusschen wezen en bestaan het cosmologisch pantheisme
ontwortelt, toch graaft hij op zijn beurt de bedding voor
een spiritualistisch pantheisme waarin de universeel logische orde spoedig met het goddelijk wezen geidentificeerd
wordt. Averroes maakt feitelijk door het heropnemen van
de eenheid van het verstand in ondubbelzinnige bewoordingen de nieuwe voorkeur van de Parijzer Scholastiek
nutteloos : het moest integendeel aan de aanhangers van de
via antiqua overbodig schijnen in deze omstandigheden
Aristoteles boven Plato to verkiezen. En of het De unitate
intellectus de strenge logica voor zich heeft mag bier onbesproken blijven.
Er is echter meer. De leer van Aristoteles stond in
tegenspraak tot verschillende andere, christelijke dogma's.
,
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Hi j aanvaardde de eeuwigheid van het heelal, terwijl het
christendom zijn schepping in den tijd op grond van het
eerste Genesis-vers moest bevestigen. Spijts al zijn combinatorische gaven wist Thomas beide niet met elkaar te ver
zoenen en liet ze dan ook onverbonden, de eeuwigheid als
rationeele mogelijkheid, de tijdelijkheid als veropenbaarde
stelligheid naast elkaar bestaan. Ook de goddelijke voorzienigheid, dat zoo populaire fragment van iedere religieuze apologetica, kan Been plaats vinden in het kader van .
depriatschomlge.Dnidvagest
waarvan wij zoo pas gewag maakten gaat in tegen het
dogma van de onsterfelijkheid der individueele menschenziel, want alleen de geest als universeel wezen is onvergankelijk. In den val van de onsterfelijkheid wordt de uiteindelijke vergelding van goed en kwaad meegesleurd. Hemel
en hel bestaan niet voor het paganisme van den Stagiriet,
terwijl wij nochtans een heidensch equivalent er voor ontdekken bij Plato. Ook het genaderijk waarop de sociologische aanschouwingen en de wereldorganisatorische denkbeelden van het christendom berusten, konden uit de heidensche metaphysica van Plato's leerling niet ontwikkeld
worden. Zoo vinden wij ten slotte bij Aristoteles een zees
onstandvastig evenwicht in zi jn voor het christendom assimileerbare bestanddeelen en zijn beslissende denkbeelden
die als fundament tot versteviging der christelijke leer
kunnen worden aangewend, terwijl een menigte andere
aanstoot moeten geven aan hetzelfde geloof, en het hunne
bijdragen tot langdurige en onbesliste betwistingen in
den schoot van het christendom.
Aan een volmaakte adaptatie van Aristoteles aan het
christendom kan dus niet gedacht worden : zijn wereldvisie
is al te vreemd aan het christendom om er vereenigbaar
mede te wezen. Het besluit ligt dan ook voor de hand, dat
het breed uitgebouwd plan van Thomas principieel onuit37

voerbaar moet blijken, en hij heeft het inderdaad ook niet
kunnen uitvoeren. Immers, daar waar de Stagiriet te kort
schiet, betreedt hij via Augustinus de wegen van Plato.
Omdat het Thomisme uit zoo heterogene bestanddeelen
samengesteld is kan de slotsom niet anders luiden dan dat
het tot een handig, eclectisch systeem uitgegroeid is. Er
heerscht op dit oogenblik in de ontzaggelijke, thomistische
literatuur een groot dispuut betreffende de innerlijke geslotenheid van dit eerlijk eclectisme. Meer en meer breekt
de overtuiging door dat het niet zoo organisch opgebouwd
is als de schijn het zou doen gelooven, en dat het in verschillende, onvereenigbare fragmenten uiteenvalt uit hoof de
van zijn zeer diverse inspiratie. Als historische opzet eener
restlooze en gave versmelting van Aristoteles met het christendom moet Thomas' poging een mislukking genoemd
worden. Ideologisch beschouwd is zij in het opzicht der
eenheid zeer onvolmaakt. Thomas joeg feitelijk een indruk-wekkende doch onmogelijke utopie na. Tusschen een wijsbegeerte van heidenschen oorsprong en een theologie van
evangelische inspiratie blijft een kloof voortbestaan welke
Thomas door den inzet van welk dialectisch spel ook niet
vermocht te dempen. De wijsbegeerte levert het gewenschte
confirmatur aan de theologie nitt of en alles wel beschouwd
kon zij dit ook niet leveren. Immers de uitkomst tot
dewelke de ontologie en de cosmologie van hun kant leiden
kan het geloof niet versterken in oordeelen die de theologie
aan iedere menschelijke bevatting onttrekt en voor hetwelk
zij ons verwijst naar het groot geheim van het Opperwezen,
dat ze openbaart in zoover het zulks nuttig oordeelt voor het
persoonlijk heil van de menschen.
***
Thomas heeft het probleem van de kennis niet gesteld
in den zin dien wij sedert drie eeuwen aan deze discipline
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hechten als voorhalle tot een constructieve wi jsbegeerte.
Bepaalt hij derhalve de objectiviteit van de kennis niet
zooals men dat in den modernen tijd verlangt, toch ligt het
in zijn bedoeling het vraagstuk eeniger mate aan to sni jden, vermits hij ons in de psychologie naar den oorsprong
der begrippen als criterium van hun objectief gelden verwi jst. Bovendien moet toegegeven dat het neothomisme
het vraagstuk stelt volgens als de vereischten die men stellen
kan, doch het beantwoordt veelal dit probleem met de
thomistische oorsprongstheorie, terwijl wij, ten minste
sedert de dagen van Kant, tusschen oorsprong en geldigheid
onderscheid hebben leeren maken.
Ons eigentijdsch neothomisme stelt dus met Kant de
vraag hoe wij het kunnen verrechtvaardigen dat onze algemeene begrippen met een reeel geldende waarde omkleed
worden en ons wel degelijk objecten voorstellen. Dit
is dan ook het voorafgaandelijk en voor alles beslissend
critisch vraagstuk waarvan de waarde van de metaphysica
en van de wetenschap afhangt. De objectiviteit moet uit
den oorsprong blijken, luidt dus het eenigzins verbluffende
antwoord. Immers de bestanddeelen der objectskennis worden aan de objecten zelf ontleend en dat garandeert de
overeenstemming met de realiteit.
De eerste onderstelling welke in dit antwoord verscholen ligt is natuurlijk dat er een wereld van zelfstandige
objecten moet bestaan, tot dewelke wij aan de hand der
ervaring doordringen en waarvan wij ons door middel van
de zintuigen een species sensibilis of een beeld hebben kunnen vormen. Juist omdat deze species zintuigelijke beelden
zijn, kunnen zij voor ons verstandsvermogen of intellectus
possibilis geen rechtstreeks bevatbare objecten zijn. Zij
moeten daartoe geschikt gemaakt worden door een voorafgaandelijke verstandshandeling (intellectus agens) die in
het concreet complex van het stoffelijk beeld het algemeene
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bevat (species iiitelligibilis) en het op die wijze voor het
verstand bevatbaar maakt, wijl het algemeene de bevattingsmodaliteit van het verstand is. Het kernstuk van dit
objectiveeringsproces is de abstractie of de bevatting van
het algemeene te midden van het concrete.
Zulks echter kan slechts geschieden op voorwaarde
dat het individueel-concreet object metterdaad een algemeen
bestanddeel insluit. Deze voorwaarde vervulde het volkomen in de oogen van Thomas, daar hi j voorstaander was
van de gematigd realistische opvatting van het universalienprobleem dat juist als de vraag naar de objectsvertegenwoordigende waarde der begrippen het groot middeleeuwsch
twistpunt is geweest. Het algemeene heeft geen volstrekt
onafhankelijk bestaan zooals Plato's geestesidylle het
droomde, doch naar Aristoteles' gevoelen bestaat het algerneene onafscheidhaar in het concreet-individueele als diens
wezenheid zelf. DE mensch bestaat niet op zich zelf, doch
slechts als de inwonende essentie van elk menschelijk
individu.
Zoo fundeert het Thomisme de reeele geldigheid van
onze algemeene begrippen, zoolang het ten minste zuiver
Thomisme blijft. Hun empirische oorsprong garandeerde
hunne objectswaarde. De weg dien het begrip van de species
sensibilis tot het intellectus possibilis moet afleggen ontwikkelt het proces dat ons als het ware met den vinger
moet aantoonen hoe het contact met het Ding an sich of
onathankelijk object in de vorming der voorstelling op geen
enkel oogenblik verloren gaat. Om over de houdbaarheid
van deze stelling te oordeelen moeten wij haar verschillende articulaties van naderbij beschouwen.
De eerste phase die de voorstelling doormaakt is de
zintuigelijke indruk die wij van het object verkrijgen en die
leidt tot de vorming van het zintuigelijk beeld. In de zintuigelijke waarneming meent het Thomisme het intersectie40

punt te vinden waar het zelfstandig object en het bewust
wordend subject elkander ontmoeten. Welnu, in deze liminaire bevestiging ligt reeds het antwoord op de critische
vraag door een eigenmachtige en door niets berechtigde
verklaring opgesloten. Bij gebrek aan experimenteel-psychologische kennis ziet het Thomisme de mogelijkheid over
het hoofd dat de waarneming een constructieve activiteit
van het subject kan behelzen en dat ten eerste het construetief wezen van de waarneming zich op zeer sterke gronden
kan beroepen, en ten tweede, dat het in dat geval geen voedsel g-eeft aan de naief realistische opvatting als zuiver
receptief vermogen. Men kan de waarneming zeer goed
begrijpen buiten de communeauteit van Ding an sick en
subject. Doch het Thomisme verkiest het van meetaf aan,
involgens de realistische bedding van een wereldvisie die
het aan Aristoteles ontleende, willekeurig het ontologisch
zijn van het waarnemingsbeeld te bevestigen en het karakter
der waarneming als subjectieve verrichting te verkorten.
Niets belet ons echter het waargenomene of het waarnemingsbeeld een anderen oorsprong toe te schrijven zonder daarbij de bevatting van de waarneming als subjectsverrichting te kunnen opgeven. Van het moment of dat dit
laatste mogelijk is, kan de beinvloeding van het subjectief
vermogen door een objectieve, aan het subject vreemde
an sich-werkelijkheid, die bij den aanvang van het kenproces ondersteld wordt, niet anders genoemd worden dan een
petitio principii die reeds het critisch probleem bij voorbaat
als zijnde in een realistischen zin opgelost beschouwt. Wij
kunnen dit slechts als een machtspreuk beschouwen die
misschien wel toelaat de niet-contradictie in de thomistische kennisverheldering te bevestigen, doch niet meer de
logische geslotenheid die ons de waarachtigheid zi jner
voorstelling noch de noodzakelijkheid van zijn aanspraken
op volstrekte geldigheid moet waarborgen.
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Het Thomisme treft in de behandeling van dit vraagstuk dezelfde moeilijkheden aan met dewelke Kant in het
schematisme te kampen had. Waarneming en beeld behooren tot de zintuigelijkheid, het uiteindelijke resultaat echter
tot het verstand. Wat is nu in staat de beide phasen van het
kennisproces met elkander tot een doorloopend proces te
verbinden ? Het Thomisme dat in zijn hedendaagsche vertegenwoordiging zoo vaak Kant's schema met meelijdende
vroolijkheid bejegende, neemt zelf zijn toevlucht tot een
ontdubbeling der verstandsfunctie : intellectus possibilis en
intellectus agens. De wezenlijke verstandsfunctie schijnt
dus niet geactualiseerd te kunnen worden door het onstoffelijk verstand, dat bij ons in een zuiver potentieelen
toestand verkeert zoolang de kennisstof niet den zuiveren
intelligibelen toestand aanneemt. Daar het zintuigelijk beeld
door zijn materialiteit zelf niet bevat kan worden door het
verstand moet het voorafgaandeljk een preparatie ondergaan die uit het stoffelijk-zintuigelijke het onstoffelijk
intellectueele afzondert. Dat vertolkt de thomistische kennisleer door den term intellectus agens.
Hoe men de psychologische structuur van het kenvermogen ook doorvorsche, nergens vindt men ook maar de
geringste aanduiding over de dualistische samenstelling
van dit vermogen. Bijgevolg is dit thomistisch leerstuk als
empirisch factum een willekeurige constructie. Kan zij als
metaphysische constructie gerechtvaardigd worden ? Als
zoodanig is zij een toepassing van de beroemde actus-potentia-theorie van de Aristotelische ontologie, volgens dewelke
wij over een verstand in aanleg en een ander in act beschikken. Wanneer wij echter in een volgende paragraaf deze
ontologie zullen onderzoeken, zullen wij op het willekeurige
dezer voor het Thomisme fundamenteele theorie moeten
wijzen en dat heeft voor gevolg dat zij zich evenmin als
metaphysische constructie kan handhaven.
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De abstractie is de organische functie van het intellectus agents. Zij bestaat in de bevatting van het algemeene
en het eeuwige in het complex van het individueel-zintuigelijk waarnemingsbekken dat als object van verstand kan
worden gedacht. Opdat de abstractie deze functie zou kunnen uitoefenen, moeten wij onvoorwaardelijk aannemen dat
het denkbaar-algemeene in het concreet-individueele reeel
aanwezig is. Met andere woorden, de abstractie hangt wat
haar objectiviteitswaarde betreft of van den realiteitsgraad
dien wij aan het algemeene toeschijven, dus van de oplossing
welke men voorstaat van het in de Middeleeuwen zoo
beroemd en berucht geworden universalienvraagstuk. Nu
heeft de spitsvondigheid der Middeleeuwen een vierdubbel
antwoord voor het vraagstuk uitgedacht waarvan er twee,
de realiteit van het algemeene bevestigen en de twee ovetige
ze in verschillende doseering ontkennen. Ook de erkenning:
der realiteit door de eerste is verschillend naar omvang. De extreem-realistische theorie oordeelt dat aan het algemeeneeen volwaardige realiteit toekomt, omdat het op zich zeif
bestaat en op zoo uitnemende wijze bestaat dat het zijn
der individueele wezens slechts onder den vorm eener participatie aan het algemeene kan begrepen worden. De tweede
theorie daarentegen kent slechts een an sick-realiteit aan
het individueele toe, doch ontdekt het bestaan van het algemeene in het individueele zelf : universalia in rebus, luidde
het adagium der Scholastiek.
Het Thomisme kleeft de laatste, dus de gematigd realistische theorie aan. Het algemeene is in het individueele
als diens essentie aanwezig. Wij hebben hier nogmaals
met een ontologische constructie to doen. Alleen de individueele mensch heeft een empirisch bestaan, niet DE
mensch. Welnu, wij kunnen de realiteit van het nietempirische slechts dan bevestigen, wanneer het empirische
slechts door zijn bemiddeling kan voorgesteld worden.
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Hetgeen immers de noodzakelijke voorwaarde is tot de
mogelijkheid van iets dat onbetwistbaar gegeven is, moet
ten zelfden titel als dit laatste bevestigd worden. Dit nu kan
men in het geval dat ons aanbelangt niet beweren. Want
vooreerst deelt het gematigd realisme feitelijk al de bezwaren welke het zelf tegen het extreem realisme inbrengt, en
is het duidelijk dat een soort conceptualisme voldoende
rekenschap geeft over den inhoud onzer begrippen. In den
geest van het conceptualisme zijn onze algemeene begrippen subjectieve denkconstructies aan dewelke geen andere
realiteit dan de logische kan toegekend worden, doch die
ontstaan naar aanleiding van de objectieve werkeli jkheidsprocessen.
Door deze constructies zijn wij derhalve niet ingelicht
over hetgeen zich buiten ons afspeelt, doch wij geven wel een
soort van parallelisme aan tusschen het reeel verloop van de
buitenwereld en zijn subjectieve vertaling in het denken.
Aan het algemeene ontbreekt derhalve de an sich-werkeli jkheid, doch deze wordt in onze bewustzijnstaal vertaald,
echter niet op de wijze van haar eigen zijn en zoo-zijn,
maar volgens de specifiek menschelijke voorstellingswijze.
Er is in dat proces geen plaats voor eenigerlei abstractie
in de gerecipieerde beteekenis van het woord.
De laatste grondslag van de thomistische kennisleer
is het realisme. Dit is echter een onbewezen en onbewijsbaar
leerstuk, dat het Thomisme aan de wereldbeschouwing van
Aristoteles ontleend heeft. Het steunt op twee onbewijsbare
en helaas, ook onaanvaardbare postulaten : op het postulaat
der rationaliteit van de zijnsorde en op het postulaat der
essentieele passiviteit van het denken. Het realisme stelt
als grondbeginsel voorop dat de zijnsorde gecaracteriseerd
is door de rationaliteit harer structuur. Rationaliteit beteekent in dit opzicht dat zi j vooraf op zulke wijze geordend
is dat wij ze door onze algemeene begrippen volwaardig
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kunnen bevatten. Daaruit vloeit natuurlijk voort dat de
algemeene denkvormen die de structuur van het verstand
uitmaken, tevens de zijnsvormen zijn en dat onze categorieen niet alleen de logische wegwijzers van het denken
zijn, wanneer wij de natuur willen construeeren, doch
wezenlijk de vormen binnen dewelke de van ons onafhankelijke natuur in de voile zelfstandigheid van haar an sichzijn verloopt.
Welnu, het kan den historicus niet onbekend zijn dat
het postulaat der realistisch geinterpretee.rde rationaliteit
zeer gehavend uit den strijd tegen de idealistische hypothese gekomen is, die vooral sedert Kant de kennistheorie
een volstrekt tegenovergestelde richting instuurde, nl. de
irrationaliteit van de zijnsorde, waardoor wij bedoelen dat
de zijnsorde als an sich-werkelijkheid niet dezelfde structuur
als de logische natuur die wij in onze wetenschap opbouwen bezit. Wij ontdekken een wezensonderscheid tusschen
zijn en denken, doch in omgekeerde verhouding tot het traditioneele, want Kant heeft in zijn beroemde deductie aangetoond hoe het spijts alles mogelijk blij ft, dat wij ons volledig rekenschap geven van het kenleven zonder de verplichting beroep te doen op de geestelijke nalatenschap van.
Aristoteles. Het is derhalve klaarblijkend dat het Thomisme, in zoover het het realisme tot wezenskenmerk heeft,
veroordeeld is om een hypothese te blijven die op geen
volstrekte zekerheid van onzentwege kan rekenen en naast
zich nog meer dan een tegengestelde hypothese moet dulden.
Tevens wordt de twijfel in de geldigheid van het realisme nog versterkt door de gedachte dat het slechts een
verdubbeling van de realiteit in den geest verwekken kan.
Dezelfde realiteit zou dus een tweevoudig bestaan hebben
in deze onderstelling, nl. een bestaan buiten en een ander
binnen het denken. Voor deze ontdubbeling echter ontbreekt
iedere grond. Elke wetenschap streeft naar den grootst
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mogelijken eenvoud in de verklaring van de dingen. Uit
deze gedachte aan de economische inrichting van het denken leiden wij of dat een theorie waarschijnlijk wordt als zij
aan deze behoefte aan eenvoud voldoet. Terloops weze aangestipt dat in de idealististhe hypothese deze ontdubbeling
overbodig is en dat zij zich hierdoor in een gunstig daglicht
aan onzen reeds medeplichtigen wetenschapszin aandient.
Het tweede postulaat waarop de realistische kenleer
van het Thomisme beroep doet is de passiviteit van het
verstand. Voor het realisme is het klaarblijkend dat het
verstand geen andere activiteit kan ontwikkelen dan het
verbeelden der an sich-realiteit, dus het copieeren en
verbinden. Het blij ft echter gesloten voor het inzicht dat
de geest niet alleen in den norm der kennis, maar ook in
haren inhoud creatief kan optreden. Reeds werd in vroegere
tijden de passieve wezenheid van het verstand tegengesproken en bestreden door het inneisme. Het idealisme
echter veroordeelt deze visie meer en meer als een willekeurige conceptie van het kenvermogen. Zoo mist het postulaat
der verstandspassiviteit iederen rechtsgrond en wordt het in
zijn rechtsgeldige positie bedreigd.
Ofschoon het nu niet in onze macht ligt een van beide
hypothesen, noch de realistische noch de idealistische, tot
den rang van volstrekte zekerheid te verhef fen, moeten wij
ons duidelijk voor den geest houden dat de Aristotelischthomistische hypothese toch nooit de waarde van hypothese
kan overtreffen en in dat geval ongeschikt blijkt om zich met
volstrekte noodzakelijkheid aan den geest te imponeeren.
Zoowel de eerste als de tweede hypothese leidt tot een homo
geen, enkelzinnig en logisch-sluitend wereldbeeld beide
verklaren op een even bevredigende wijze het verloop der
verschijnselen. Alleen dient in het licht gesteld dat het
idealisme eenvoudiger is omdat het niet grijpen moet naar
de twee hooger vermelde postulaten die het realisme onder46

bouwen. Verdient het idealisme onzen voorkeur uit dien
hoofde nog niet, toch verdient het onze voile aandacht, al
moet ik toegeven dat het slingeruurwerk der cultuur na
drie eeuwen van idealistische gisting opnieuw den kant van
het realisme uitgaat, zonder dat dit laatste met het Aristotelisch-thomistische op een lijn kan gesteld worden.
In hetzelfde verband moeten nog andere factoren onze
aandacht gaande maken. Namelijk het realisme heeft in den
Westerschen habitus van denken burgerrecht verschaft aan
een kentheoretisch procede dat wij als legaat van het naief
vertrouwen der Grieksche wijsgeeren kunnen begrijpen,
doch tegen hetwelk wij sedert Descartes gewaarschuwd
zijn. Bij Aristoteles zijn de dingen zooals zij in de ervaring
voorkomen de eerste en de rechtstreeksche bron voor de
kennis van hun wezen. Descartes echter, ofchoon hi j niet
minder realistisch ingesteld was dan de meester der school
die hi j bestreed, vangt zijn kenleer aan met het probleem
van de realiteit der ervaringsdingen langs den omweg van
het subject of van het ik. Met de dingen aanvangen beteekent niet hun zijn en zoo-zijn bewijzen, doch ze postuleeren. Het eenig onmiddellijk gegeven, leert Descartes, vanwaar de kennistheorie haar aanloop nemen moet is de
wereld zooals zij in het bewustzijn gegeven is. Het is wel
waar dat het neothomisme eveneens beproefd heeft dezen
Cartesiaanschen weg in te slaan, doch het kwam dadelijk
voor de onontwijkbare moeilijkheid te staan dat wie uitgaat van het bewustzijnsgegeven zich elken weg afsluit
om op een zeker punt de kring van het bewustzijn te verbreken, en binnen het gebied van het onafhankelijk, absolute zijn te treden. 1k weet wel dat men sedert het moment
dat deze adaequatie aan de moderne kennisvereischten
mislukte van een realisme immediat gewaagt. Helaas,
ook deze poging loopt zich in de logica dood, want
op den keper beschouwd is dit realisme niets meer dan een
.
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latent idealisme. Het Thomisme kan derhalve het doel dat
het zich stelde niet bereiken, want hetgeen geboren is under
de ster van het Aristotelisme is veroordeeld om binnen de
invloedsfeer van dit stelsel te blijven zonder het vooruitzicht ooit de grenzen ervan te kunnen verbreken en zijn
zelfstandigheid te kunnen veroveren.
De gevolgtrekking die de realistische kennisleer en de
realistische wereldvisie aan den geest opdringen wijzen
er op hoe groot de of stand is welke hen scheidt van denkgewoonten die ons in vleesch en bloed zijn overgegaan en
die ons als het ware tot een tweede natuur zijn geworden.
Het Thomisme gaat uit van de overtuiging dat de waarheid
den mensch eens voor goed gegeven is. Daarvan uitgaande
moet de geest onvermijdelijk deze overtuiging steeds blijven bevestigen. In de oogen van het realisme ligt de waarheid in de zelfstandige dingen als in een open boek geschreven : de opdracht van het denken bestaat erin dit boek
zonder subjectieve vervalsching te lezen en zich passief
naar diens onderricht te schikken zonder er, zooals W.
James het uitdrukt, een iota van eigen vinding en ingeving
aan toe te voegen. (Philosophie de l'Experience, blz. 20.)
Met een even groote consequentie worden wij door den
dualistischen habitus van denken die in het Thomisme leeft
tot een qualitatieve physica gedreven, omdat het verstand
alsof het door een natuurlijke medeplechtigheid bewogen
wordt, realiteitswaarde aan den directen waarnemingsinhoud verleent. Niettemin zijn wij sedert de XVIP eeuw de
verbaasde getuigen van den rusteloozen opmarsch eener
mathematisch-mechanische physica. Ook de finalistische
wereldbeschouwing kan slechts gedijen op den bodem van
het realisme. Stippen wij in het voorbijgaan nog aan dat
het Thomisme het traagheidsbeginsel in zijn universeele
waarde afgewe zen heeft, den vooruitgang in de wetenschap
belemmerde door de reductie van het weten tot de formeele
'
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beginselen van identiteit en tegenspraak en op die wijze de
synthetische oordeelen waarin juist de vooruitgang van de
wetenschap ligt opgesloten, geen recht laat wedervaren.
Wij kunnen moeilijk burgerrecht verleenen aan de th...,mistische kennisleer ten overstaan van de hedendaagsche
wetenschap, en zonder den zin van het woord perennis
al te veel te solliciteeren, kunnen wij niets anders dan zeer
voorzichtig zijn met de willekeurige aanmatigingen van
eeuwigheid en dies meer welke wij van deze zijde kunnen
vernemen.
***
Onder den invloed van Aristoteles, die als denker der
Grieksche oudheid het belang niet vermoeden kon dat soms
kan liggen in de grensbepaling der onderscheiden kennisgebieden, heeft het Thomisme evenmin een nauwkeurig
onderscheid gemaakt tusschen denken en zijnsorde, of tusschen logica en metaphysica. Wij hebben dit meermaals
in onze vorige paragraaf aangetrof fen waarin tal van metaphysische leerstukken onbekommerd en onbelemmerd in
de kennisleer uitkringen. Het realisme is in zijn diepste
wezen een metaphysische geesteshouding en deze grijpt
voortdurend in de kennisleer in, omdat het eveneens daar
zijn natuurlijke woonplaats vindt. Doch dan moet men zich
ook de natuurli jke conclusie laten welgevallen dat de rechts
kracht en de rechtsgeldigheid van de logica eenvoudig
functie van de metaphysica is die haar moet onderbouwen
om een sluitend geheel te kunnen vormen. In de metaphysica zegeviert over geheel de lijn de realistische visie
van zijn en denken en de voornaamste vraagstukken zijn
vraagstukken die in hun wezen en waarde worden bepaald
door de onophoudende vermenging en verwarring van zijn
en denken en die al de voordeelen doch ook al de gebreken
dezer vermenging deelen.
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Niets is eenvoudiger geconstrueerd dan de thomistische
metaphysica, al verwekt ze van meetaf aan den tegenovergestelden indruk. Het eerste deel, de algemeene metaphysica, meestal ontologie of zijnsleer genoemd, behandelt de
natuur en de algemeene bepalingen van het zijn; vervolgens
de grondvormen van het zijn of de categorieen en ten
slotte de zijnsbeginselen waaronder het oorzakelijkheidsbeginsel de grootste belangstelling wegdraagt, omdat het
ook het grootste, instrumenteel beginsel is voor de verklaring der gewordene zijnsorde. De speciale metaphysica
loopt over de drie groote gebieden over dewelke het zijn
kan worden verdeeld en die de hoogste dif ferencieeringsvormen van het zijn bevatten. Zij bestudeert de metaempirische bepalingen van de wereld (i. e. de stof), van
den mensch en van God.
Het is uitgesloten dat wij in het bestek ook van een
tamelijk uitgebreide studie zooals deze al de stellingen
-welke Thomas' metaphysische houding caracteriseeren critisch zouden ontleden. Wij moeten ons beperken tot een
reeks peilingen naar de essentieele vraagstukken die
het s-ysteem zelf als een geheel overkoepelen en beheerschen
en die de logische grondslagen van de thomistische leer
uitmaken. Om ons voorloopig tot een voorbeeld to beperken,
mogen wij als algemeen aanvaard zijnde onderstellen dat
de thomistische theorien over de ruimte, den tijd en de
betrekking niet meer worden verdedigd. Het is nutteloos
voor mijn doel dat ik in dit critisch essai open deuren inbeuk
en hier zou herhalen wat ten slotte reeds in het algemeen
bezit van de -wijsbegeerte en in het algemeen bewustzijn
van den tijd is overgegaan.
Hetgeen is, is. Bij dergelijke waarheid a la Palisse zal
menig lezer wellicht glimlachen. Ten onrechte nochtans.
Het woordje is heeft immers alvast een tweevoudige beteekenis : hetgeen iets is en of het is, of in navolging der
50

Duitsche vakterminologie : is be teekent *en zoo-zijn en
bestaan. Het Thomisme aanvaardt eenwezenlijk onderscheid
tusschen de beide termen zoo-zijn en bestaan. Het zoozijn of de wezenheid van iets is werkelijk onderscheiden
van zijn bestaan. Wij stipten reeds aan hoe dit onderscheid
een zwaarwegend woord meesprak in de geestelijke verwantschap die men tusschen de christelijke wijsbegeerte
en het Aristotelisme meende te ontdekken. Wij zagen
immers hoe het pantheisme, de erfvijand van de christelijke theologie, door dit onderscheid uit den weg gegaan kon
worden. Zijn wezen en bestaan immers onafscheidbaar van
elkander, dan is het niet noodig het bestaan terug te voeren tot een vreemde oorzaak en van dat oogenblik of verdwijnt het wezensverschil tusschen God en de schepping,
dat de fundamenteele geloofsplicht voor het theisme is.
In God vallen zoo-zijn en bestaan samen om dezelfde
reden als het onderscheid tusschen beide moet bevestigd
wor'den voor het heelal. Als een commentaar op het gekende
Bijbelwoord : Ego sum qui sum, leert het Thomisme dat God
is (i. e. bestaat) omdat hij zoo-is. Hi j bestaat dank .zij zijn
wezenheid zelf. Al het overige buiten God bestaat niet door
zijn wezenheid, maar door den transitieven invloed eener
aan de wezenheid vreemde oorzaak. Spijts het onmiskenbaar apologetisch belang dat deze onderscheiding toekomt
in de pogingen tot bevestiging van de religieuze Godsvoorstelling, moet ik onmiddellijk den naaruk leggen op het
feit dat velen de waarde van dit Thomistisch leerstuk
betwisten, en dat — habent sua fata...
om de religieuze
Godsvoorstelling zelf te redden.
Welke is de grond van deze vrij onverwachte betwisting? Eenvoudig omdat dit leerstuk eens te meer berust
op de sophistische verwarring tusschen zijn en denkorde.
Denkgewoonten worden hier gehypostasieerd tot zijnsgewoonten. Wanneer wij bij wijze van vergelijking nadenken
_

,
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over het begrip van een reeel iets en van een looter denkbeeldig iets, dan herleiden wij het onderscheid tusschen
beide tot de aanwezigheid van het bestaan in het eene en
tot zijn afwezigheid in het ander geval. Zoo komen wij tot
de gedachte dat de realiteit slechts dan vol-werkelijk kan
genoemd worden, wanneer wij haar wezenheid of zoo-zijn
aanvullen met de bevestiging van haar actualiseering in
de orde van het bestaan. En deze overweging dient ons tot
maatstaf bij de beoordeeling van de dingen.
In elk ding beschouwen wij eenerzijds de wezenheid :
hetgeen iets is, en dan of deze wezenheid al dan niet geactualiseerd is, en tengevolge dezer analogie met de gewoonten onzer denkwereld besluiten wij tot het werkdadig
onderscheid van zijn en zoo-zijn. Doch het Thomisme ziet
over het hoofd dat in een werkelijk wezen de grond voor
bewust onderscheid vervalt. Kant heeft ons immers geleerd
dat het bestaan geen eigenschap is die wij in de constitutie
van de werkelijkheid bij de essentie voegen, doch de essentie wordt in haar geheel geactualiseerd. Het onderscheid dat
wij tusschen beide treffen is dus een zuiver logisch onderscheid : in de orde van de werkelijkheid kan geen onderscheid tusschen zoo-zijn en bestaan gemaakt worden. Deze
discussie die voor de buitenstaanders een haarklieverij kan
blijken is integendeel een van de belangrijkste die op het
gebied van de thomistische ontologie gevoerd kan worden,
en geldt met recht als het groot twistpunt dat de Scholastiek in eigen rangen verdeelt. Met deze discussie staan of
vallen de cosmologie en de natuurlijke leer van God.
De onderscheiding tusschen zijn en zoo-zijn betreft
de zijnsorde in haar actueel gegeven zijn. Het Thomisme
zoekt echter in de richting derzelfde onderscheiding
het ontstaan of het geworden zijn to verduidelijken door
de nevengeschikte onderscheiding tusschen het mogelijk
en werkelijk zijn. Dat is de beroemde actus potentia theorie
-
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die het Procustesbed van de scholastieke metaphysica geworden is. Volgens deze theorie bestaat elk ding uit een potentieel (mogelijk) en een actueel (werkelijk) aspect. Hetgeen
het wezen is, dat wil zeggen de natuur of de wezenheid, is
het potentieel of mogelijk iets hetgeen bestaat is het actueel
of wezenlijk iets. Hierdoor merkt men dadelijk de groote
verwantschap dezer theorie met het eerste onderscheid tusschen zijn en zoo-zijn op.
Welnu, het mogelijke bezit volgens Thomas' leer een
bepaalden graad van werkelijkheid. Thomas zegt immers :
het is meer dan niets. Elk werkelijk zijn omsluit een mogelijke en een werkelijke realiteit. Nu is het toch klaar dat
wij de mogelijkheid niet kunnen laten doorgaan voor een
werkelijkheid. Immers, wanneer zeggen wij dat iets mogelijk is ? Wanneer de nota's waaruit het begrip samengesteld
is niet in tegenspraak tot elkander staan. Volgens thomistisch spraakgebruik is dat de logische of de innerlijke
mogelijkheid. Daaraan moet nog de werkelijke of de uiterlijke aan toegevoegd worden. De werkelijke mogelijkheid
is ons gegeven van het oogenblik af dat al de voorwaarden
tot het bestaan van een ding vervuld zijn. Wie ziet op grond
van deze bepaling niet de onzin in hier nog van een reeele
mogelijkheid to spreken ? Van het oogenblik af dat al de
voorwaarden tot het bestaan vervuld zijn is iets werkelijk
en dus niet meer mogelijk.
De mogelijkheid beteekent dus geen graad in de werkelijkheid. Zij is niets meer dan een gedachtelijk ding dat
wij vereenzelvigen met de denkbaarheid van de begrippen
en geenszins met de realiteit van de objecten. Bovendien
leert het Thomisme dat de mogelijkheid de realiteit logischer wijze en dat van alle eeuwigheid af voorafgaat. Deze
overweging keert m. i. juist de ware verhouding om. De
denkbaarheid van een begrip gaat de werkelijkheid van het
object niet vooraf, want het is mede onder aanleiding van
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de realiteit dat wij onze zakelijke, empirische begrippen
vormen en het is eerst na hun vorming dat wij van de
mogelijkheid of de denkbaarheid, dat wil zeggen de niet
contradictie kunnen gewagen.
Het Thomisme opereert ten opzichte van ons leerstuk
zooals het ontologisme, dat aan het ideaal prototype van de
werkelijkheid een zelfstandig bestaan toekent, dit zelfstandig bestaan de werkelijke mogelijkheid noemt en dan, zijn
eigen, voorafgaandelijke werkzaamheid vergetend, met bittere consequentie een logische en een werkelijke mog -elijkheid van elkander onderscheidt. Het is nu zonder den minsten twijfel den mensch gegeven zich een ding voor te stellen, zelfs wanneer hij er het bestaan nog niet van bevestigen
kan. Doch die gedachte maakt geen deel uit van het zijn. Ik
stel me een gouden berg voor zoo hoog als de hoogste der
Alpentoppen. Deze weelderige voorstelling, die geen contradictorische praedicaten insluit welke elkander zouden
vernietigen, maakt geen deel uit van de werkelijkheid. Mijn
begrip van dergelijken berg is wel een mogelijke berg, doch
zou geen deel hebben in zijn realiteit, indien wi j hem het
bestaan dienden toe te schrijven. Hetgeen ik me veroorloven kan in mijn denkwereld, is ipso facto nog niet
geoorloofd in de wereld van het werkelijk zijn. Omdat ik
lets voor het bestaat kan inzien als zijnde mogelijk, vloeit
daaruit nog niet voort dat de mogelijkheid meer is dan de
denkbaarheid en stellig niet dat zij bij een eventueele verwezenlijking deel zal uitmaken van de alsdan volwaardig
gevestigde realiteit.
Aldus besluit het Thomisme van denkgewoonten tot
zijnsgewoonten. Hetgeen wij in het denken, de natuurgetrouwe spiegel der werkelijkheid, als wij ten minste het
realisme gehoor leenen, aantref fen moet ook geborgen
liggen in het zijn. Dergelijke overgang is paralogistisch.
Metabasis eis allos genos, zou de voortreffelijke logicus
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die Aristoteles was gezegd hebben aan het adres van deze
redeneerwijze. Wij zijn derhalve verplicht den logicus uit
te spelen tegen -den metaphysicus voor wie het paralogisme
niet bestaat. Het ontstaan of het worden van iets in de
denkorde beteekent den overgang van het louter begripsstadium tot het realiteitsstadium. Het ontstaan of het worden in de zijnsorde daarentegen is geen overgang van een
mogelijkheidsstadium naar een werkelijkheidsstadium,
want in het stadium der mogelijkheid is de realiteit niets
dan als mogelijk, dus als een zuiver logisch zijn vertegenwoordigt. Eens te meer is het realisme de diepe oorzaak van
het paralogisme dat het Thomisme niet schijnt te besef f en.
Het volmaakt evenwicht tusschen denken en zijn dat als
initiaal postulaat van de wijsbegeerte aan den ingang der
metaphysica staat wordt er overgedragen op het ontstaan
of het worden van de zijnsorde.
De fundamenteele categorie van het bestaan is de
substantie die van het ontstaan de oorzaak. De verheldering van beide categorieen lijdt in het Thomisme aan gelijkaardige gebreken. Wat de thomistische substantieleer
betreft, moeten wij er niet lang hij blijven stil staan,
omdat het hoofd van de Duitsche Scholastiek, nl. professor
Geyser zelf ze reeds door een andere heeft moeten vervangen. Deze houding is kenschetsend voor de achting die
deze leer in eigen huis geniet en ontslaat ons van verdere
discussie. De basis van de categorieenleer is de verdeeling
der zijnsmodaliteiten over substantie en accidenten. Talri jke pogingen om deze laatste volledig in een eenvoudige
tafel onder te brengen teekenen den weg uit die zij in de
geschiedenis gevolgd heeft zonder dat men er in dat
opzicht in geslaagd is en wij ten opzichte van de oplosbaarheid van dat systematisch vraagstuk ons tot nadenken
genoopt voelen.
Thomas van Aquino zelf en in onzen tijd het neotho55

misme nemen de Aristotelische categorieenleer ongewijzigd
over en moeten zich al de verwijten laten welgevallen die
Kant tegen deze tafel heeft uitgebracht en hem tot een
nieuwe, niet bijster gelukkige poging hebben aangezet.
Zonder stil te blijven staan bij de aarzeling die Aristoteles
ten opzichte zijner eigen tafel vertoonde en ze daarom bij
elke behandeling min of meer grondig wijzigde, hooren
wij Kant beweren dat bij Aristoteles de taal en niet de
schematiek van het zijn de leidraad is geweest in het ontdekken van de grondvormen der zijnspraedicaten, met het
gevoig dat het opstellen van de eerste categorieenschernatiek buiten elk ontisch beginsel om is geschied. Het is vanzelfsprekend dat wij van een onderzoek gevestigd op de
taal niets anders dan denkvormen kunnen verwachten die
Aristoteles verkeerdelijk voor zijnsvormen uitgegeven en
behandeld heeft. De realistische onderstroom die zijn en
denken vereenzelvigt doet zich in deze verkeerde gelijkstelling opnieuw gevoelen.
Wat nu de substantieleer zelf betreft, dient tegen de
thomistische opvatting ingebracht dat wij de substantie
noch als substraat noch als ding mogen opvatten. Men
ging of op de etymologie van het woord substantia afgeleid
van substare, en bepaalde ze dienvolgens als lets dat bi *amstige en aan zich vreemde eigenschappen draagt. Wij kunnen Been zinvolle voorstelling hebben van een fundamenteel
zijn dat volstrekt qualiteitloos zou wezen. Als wij of stand
doen van al de verwisselbare praedicaten van het zijn, dan
blijft er niets over dat wij kunnen benoemen. En daaruit
vloeit voort dat wij aan het substantieel zijn niet al de
qualiteiten zonder uitzondering kunnen ontkennen. Op
grand van dezelfde overweging is het onmogelijk de substantie te beschouwen als een ding. Ten hoogste kan men
ze beschouwen als het - beginsel voor het wetteliik verloop
der verschijnselen, terwijl het niet kan warden uitgemaakt
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of een zoo bepaald substantiebegrip nog wel cen ontologisch
bestanddeel of een bloot wetenschappelijk methodebegrip
is. Men mag gelijk welke beoordeeling uitbrengen over de
wetenschappelijke idealistische substantieopvatting, onaanneembaar is haar concept als volwaardig zijn, dat van zijn
verwisselbare qualiteiten en quantitatieve eigenschappen
onderscheiden wezen zou.
Beslist belangrijker is het ontstaansbeginsel. Het gaat
hier om het begrip en het begin'sel van oorzaak. Op dit
stuk heeft het Thomisme ter wille van de heiligste belangen die ermede verbonden zijn alles ingezet wat het maar
aan dialectische kracht kon ontplooien. Aan de behandeling
van dit leerstuk kunnen wij dan ook best het wezen en de
waarde van den geweldigen denkarbeid van het Thomisme
meten, waar het zich op zijn best voordoet. De apologetica
van God is van het oorzakelijkheidsprobleem afhankelijk
en beslist dus over de bestaansreden van het Thomisme
zelf. Dit laatste beweert dat wij de notie van oorzaak afleiden uit de inwendige ervaring, waar wij de rechtstreeksche
voortbrengst van gevolgen in onze persoonlijke, transitieve
werkzaamheid waarnemen. Ik ben integendeel de meening
van Hume toegedaan dat de gepriviligieerde toestand der
inwendige ervaring een illusie is. Hetgeen wij waarnemen
is niets meer dan de opeenvolging van twee inwendige verschijnselen, b. v. wilsbeslissing en handbeweging, doch niet
de rechtstreeksche uitvloeiing van de beweging uit de
beslissing.
Hetzelfde geldt voor de uitwendige ervaring. Zij leert
ons eveneens dat twee of meer verschijnselen op elkander
volgen, doch zij leert niet dat het een verschijnsel het andere
conditioneert. Betreffende het laatste verschijnsel dat de
naam van gevolg draagt merken wij op dat het nu bestaat
terwijl het een oogenblik te voor niet bestond, doch het
heele vraagstuk is te wezen of het bestaan in deze omstan57

digheden een oorzaak vereischt, dat wil zeggen een ander
zijn wiens transitieve werkzaamheid de rechtstreeksche en
voldoende bepaling tot zijn bestaan is. Zoo dient m. i. het
causaliteitsvraagstuk gesteld te worden bij uitsluiting van
alle andere formuleeringen. Wanneer men met menig thomist zegt dat het beginsel luidt : Geen gevolg zonder oor-

zaak, wordt de heele discussie onbelangrijk, want ze is
een zuiver woordenspel, vermits de term gevolg geen anderen bepaalbaren zin heeft dan dezen van veroorzaakt te zijn.
Het oorzakelijkheidsbeginsel moet juist uitmaken of iets een
gevolg, dit is veroorzaakt is, met andere woorden, of het
ontstaan een gevolg is. Vooruitloopend op het volgende
molten wij zeggen dat zulks onbewijsbaar is.
Een metaphysisch beginsel dient volstrekt algemeengeldig te wezen. Welnu, het oorzakelijkheidsbeginsel is niet
algemeengeldig, want van de drie zijnsgebieden, nl. het goddelijk, het ideeel en het reeel zijn, heeft het geen invloed op
beide eerste. Daar de vraag naar het worden of het ontstaan
voor God eenvoudig niet gesteld kan worden, stelt zich ook
de vraag naar de oorzaak niet, en nog niemand heeft ze
in de wiskundige redeneering aangetrof fen. Zij stelt
zich dan nog slechts voor het geworden zijn, het zijn, nl.
dat ontstaan is. De ontelbare pogingen om het oorzakelijkheidsbeginsel binnen dit laatste gebied te bewijzen liepen
spaak : een aantal hunner heb ik aangehaald in mijn Grand
beginselen der Logica. Bovendien is de ervaring bier geen
toereikende grond van vertrouwen, daar zij ons slechts met
de opeenvolging van verschijnselen en nooit met hun ontstaansgrond in betrekking stelt. Er moet ook nog aangestipt worden dat het volstrekt ontstaan van een substantieel
zijn noch waarneembaar is noch met voldoende stelligheid
bewezen kan worden. Is alle ontstaan niet gelijkluidend met
verandering, dat wil zeggen met wijzigingen in reeds
hestaande toestanden?
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Indien het bewijs van het oorzakelijkheidsbeginsel kon
geleverd worden, moet het uiteraad zelf een rationeel bewijs
zijn. Ik weet wel dat het neothomisme geheel het menschelijk denkarsenaal gemobiliseerd heeft am dergelijk bewijs
te leveren, doch ik weet ook dat elke bewijspoging, zooals ik
in mijn bovenvermeld handboek voor logica heb doen opmerken, dood geloopen is op een paralogisme. De ontleding
van het zijnsbegrip kan . oris dit verschijnsel niet aan de
zakelijkheidsbeginsel zich voor
hand doen, omdat het oor
het gebied van het zijn qua talis niet stelt. Wij kennen
zijnsvormen, b. v. de ideeele, waaruit elke verhouding tot de
oorzaak afwezig is. Voor het reeel zijnsbegrip dienen
wij onderscheid te maken : het past niet over oorzaak in
verband met God te spreken en evenmin in verband met
het zijn dat eenvoudig als zijnde wordt beschouwd. Aileen
het geworden zijn is de bodem waarop het ter spraak kan
gebracht worden om diens worden of ontstaan te verhelderen. Ten slotte is in het begrip ontstaan, nl. bestaan na
niet bestaan, de oorzaak niet vervat : het ontstaan bevat
slechts de bevestiging der opeenvolging, doch niet de bevestiging van den grond der opeenvolging. Het causaliteitsheginsel kan dus geen analytisch beginsel zijn. Wanneer
het bewijsbaar is moet het langs synthetischen weg bewezen
worden.
Zoo ons beginsel niet bewijsbaar is, dan is het al even
weinig klaarblijkend of axiomatisch. Inderdaad, niemand
kan inzien hoe het begrip van iets dat nu bestaat terwiji
het te voor niet bestond contradictorisch zou wezen als
het toevallig niet door iets voortgebracht wend. Een ontstaan zonder oorzaak is geen tegenspraak en het beginsel
is dus geen axioma, waarvan wij de waarheid zonder
bewijs kunnen inzien. Het moet derhalve bewezen worden
willen wij van zijn waarheid overtuigd zijn, doch de toestand wordt eerst dan hopeloos in den waren zin van het
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woord als wij bemerken hoe al de bewijspogingen op
een sophisme uitliepen. Het ervaringsbewijs is ondenkbaar
vermits de oorzakelijkheid geen ervaringsgegeven is. Al de
neothomistische bewijsvoeringen die de oorzaak willen herleiden tot andere logische of ontologische begrippen zooals
die van identiteit en tegenspraak lijden alle aan een makkelijk doorscfrouwbare petitio principii. De reductie van het
oorzakelijkheidsbeginsel tot dat van de voldoende reden
ontsnapt niet aan den twij fel, vermits dit laatste beginsel
niet axiomatisch gefundeerd kan worden en noodzakelijker
wijze dit gebrek aan de causaliteit moet meedeelen.
Vooral werden andere metaphysische begrippen ter
hulp geroepen or het bewijs te schragen. Men trachtte tot
de oorzaak door te dringen met behulp van de verandering.
Deze poging echter loopt zich te pletter tegen het traagheidsbeginsel. Het beroep op het contingentiebegrip is even
nutteloos. Wij noemen contingent datgene wat afhangt van
een uitwendige voorwaarde. Aangezien de oorzaak de uitwendige voorwaarde zelf is, loopt geheel het bewijs op een
zinledige tautologie uit die zegt dat het veroorzaakt zijn
een oorzaak moet hebben. Ten slotte beantwoordt het mogelijkheidsbegrip al even weinig aan de verwachtingen. Het
eeuwig bestaan is rationeel voorstelbaar, waaruit voortvloeit dat het volstrekt ontstaan het voorwerp noch van een
ervarings-noch van een aprioristisch bewijs kan zijn. Het
bestaan zonder een oorzaak is denkbaar, omdat het niet
contradictorisch is. Het zou inderdaad contradictorisch
zijn, indien wij konden aantoonen dat de zijnsorde rationeel
moet wezen. Doch zonder petitio principii kan het Thomisme de rationaliteit van het zijn niet bewijzen.
Immers, door het rationeel geordend zijn verstaat men
een zijn dat reeds causaal geordend is. Wij zouden dus
beweren dat een causaal geordend zijn een oorzaak moet
hebben. Tedereen zal de waarachtigheid van dit oordeel
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grif toegeven, doch zal het insgelijks als nuttelooze tautologie in een wetenschappelijke discussie verwerpen. De thomistische causaliteitsleer komt dus als een onhoudbaar ontologisch leerstuk voor : zij is tautologisch of paralogistisch.
Er het analytisch, evident karakter aan toekennen is zuiver
willekeurig. Het beginsel is ongetwijfeld synthetisch, doch
dan schijnt het niet zonder logische gebreken in de bewijsvoering klaar gesteld te kunnen worden en tot den rang
van waarheid verheven.
In het verlies der causaliteitstheorie is ontzaggelijk
veel thomistisch leergoed betrokken. Aan de theodicea of
de metaphysische Godsleer ontbreekt de ontologische grondslag die ons moet toelaten op te klimmen tot een verantwoorde overtuiging in Gods bestaan. Ook voor de ontologie zijn de gevolgen van het falen der causaliteitsleer onafzienbaar, daar het abstract zijnsschema formeel afgestemd
was op de causale afhankelijkheid. De uitzonderlijke plaats
die de causaliteitsleer in de structuur van het thomistisch
stelsel bekleedt verklaart meer dan voldoende waarom dit
stelsei zijn batterijen concentreert op dit leerstuk en
waarom het beste deel van zijn denkkracht gewijd wordt
aan de verheldering van dit probleem. Dat alles moet ons
echter ook doen begrijpen hoe groot de ruines zijn die
wij in de ontologie achterlaten, wanneer dit beginsel van
het gevechtsterrein wordt verdreven.
De ontdekking van het traagheidsbeginsel heeft aan
de thomistische causaliteitsleer den genadeslag toegebracht.
Het zoo dienstvaardige adagium der Scholastiek : Omne
quod movetur ab alio movetur verdween daardoor niet alleen
uit de rij der klaarblijkende, maar ook uit de rij der eenvoudig ware oordeelen. De beweging is de naam dien wij
benevens aan iedere verplaatsing in de ruimte ook aan elke
verandering geven. Deze beweging verklaren beteekent
niet noodzakelijker wijze meer teruggaan tot een oorzaak die
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buiten de beweging ligt. De beweging kan zelf het beginsel
harer verduidelijking geven. Om voortaan de oorzaak als
verklaringsgrond te kunnen inroepen; moeten wij ons voor
een volstrekt ontstaan bevinden dat ons echter op geen
enkel oogenblik der ervaring gegeven is. En zulks heeft
als verwijderd gevolg dat de cosmologie een zelfstandige, in
zich zelf gefundeerde wetenschap is geworden, waardoor
het haar echter verboden wordt de inleiding te zijn tot de
natuurlijke theologie.
Als laatste bestanddeel van de thomistische metaphysica waarvan de werking zich ver buiten de grenzen van de
strict professioneele wijsbegeerte doet gevoelen is het begrip
en de veelerhande aanwending van de finaliteit of de doelmatige africhting van zijn- en denkorde. Om niet in herhaling te vervallen zal deze later worden besproken als wij
de thomistische theodicea zullen doornemen. Alles wel overwogen, is de metaphysica die ons in het geheel van
Thomas' levens- en wereldbeschouwing wordt geboden een
denkconstructie die wij in talrijke en zeer belangrijke articulaties willekeurig hebben bevonden, waaraan ontologische
of werkelijke zijnswaarde wordt toegekend. Zonder het
realistisch postulaat, door hetwelk denken en zijn wel niet
met elkander geidentificeerd worden, maar dan toch als
het ware tot elkander gepraeordonneerd voorkomen, is de
thomistische ontologie niet houdbaar, want deze onderstelling is het juist die haar logisch-sluitend karakter bepaalt.
Welnu, het Thomisme maakt een zeer betwistbaa r
gebruik van dit initiaal postulaat. Het geeft het logisch,
door het verstand geconstitueerd zijnsschema voor de volmaakte spiegel der an sich-werkelijkheid uit in zoover ten
minste deze gereduceerd wordt tot die elementen welke niet
het voorwerp der waarneming uitmaken. Deze ontologie
kan van de zijde der ervaring uit niet weerlegd worden,
doch men kan ze evenmin verificeeren tenzij door het bloot
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leggen van haar verkeerderlijk voor noodzakelijk gehouden
grondslagen. Afgezien van elke detailkritiek en van de discussie harer menigvuldige bijzondere stellingen welke in tal
van gevallen kinderspel is, vloeit uit de elucideering dezer
grondslagen de zekerheid voort dat haar aanspraken op
logische noodzakelijkheid en algemeengeldigheid ijdele pretenties zijn.
Zelf in de onderstelling dat deze metaphysica volstrekt
logisch gebouwd zou wezen in al haar onderdeelen, en in
eenklank zou zijn met de huidige wetenschap, dan ware ze

toch niets meer dan een der mogelijke hypothesen in de zijnsverklaring doch geenszins de verklaring kat' exochen. Wij
staan nog immer voor een minimum van twee wereldbeelden
en beschouwingen die het voorkomen der wereld met logische
consequentie of Leiden uit voorafgaandelijk geponeerde postulaten van kentheoretischen of metaphysischen aard, en die
derhalve als interpretatiemiddelen van ons levens- en wereldbeeld voor gelijkwaardig moeten gehouden worden. Geen
enkel onder de mogelijke logische motieven dringt ons de
keus op tusschen de beide cosmische hypothesen die om
onze gunst dingen. De weg Bien wij alien ten overstaan van
het cosmisch raaasel inslaan wordt ons voorgedicteerd door
het individueele of collectieve ethos dat wortelvast in de
diepe regionen van onze irrationeel-menschelijke ziel woont.
Als wij dezen weg kiezen, staan wij dus onbeslist voor den
wegwijzer wiens armen ons naar verschillende richtingen
heen roepen. Postulaten in den aard van die waarop
Thomas' metaphysica berust die haar uiteindelijke waarde
bepalen en haar situeeren te midden de topographie van
het menschelijk ,denken zijn geen volstrekte denknoodzakelijke dingen waaraan wij ons zonder innerlijke tegenspraak
of heilloos scepticisme dienen toe te vertrouwen. Het zijn
veeleer kompassen die onze geestelijke behoefte aan levenseenheid en enkelzinnigheid van denken tegemoet komen
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eens dat wij het rechtstreeksch contact met de
waarneming hebben verloren, en datgene willen bevorderen
dat wellicht van alle eeuwigheid door den Schepper voorbeschikt is om voor den mensch een ondoorgrondelijk raadsel te blijven, ten einde aan het leven zijn spankracht te
bewaren en den mensch de passende nederigheid te leeren.

***
De metaphysica in den zin van ontologie maakt de
grondslag uit van de natuurlijke theologie of theodicea.
Vermits binnen de grenzen van het Thomisme God integreerend deel van de zijnsorde als Naar laatste sluitstuk
uitmaakt, verheldering die de eenheid van het denken verwezenlijkt en de ons opgegeven problematiek uitput, mogen
wij de theodicea als het slotkapittel van de ontologie
beschouwen. Nochtans heeft het probleem van God in het
wijsgeerig denken van de Middeleeuwen een zeer gemengden oorsprong. De antiek-Grieksche en de christelijke
wijsbegeerte matigen zich de kennis van God ofschoon op
zeer verschillende gronden en vooral met een sterk gevarieerde overredingskracht en breedte van inzicht aan.
Daar het thomistisch leerstelsel zonder voorafgaandeli jke
critiek inzette, nam het al deze voorstellingen voor lief.
Doch als ordonneerend stelsel streefde het naar een evenwichtige eenheid van het gewijde en het profane, van de
christelijke en de heidensche leer van God.
Thomas van Aquino heeft de natuurlijke kennis van
God niet verworpen. Integendeel, hij heeft het natuurlijk
getuigenis van Aristoteles, dus van den heidenschen en
van elke veropenbaring verstokenen denker aangewend tot
versteviging van de gewijde of veropenbaarde Godskennis.
Anderzijds moeten wij te dezer gelegenheid doen opmerken
dat Thomas noch de godsdienstphilosophie noch de gods64

dienstpsychologie kende, zooals wij die heden in de economie der wetenschappen ingelijfd hebben. Hij neemt zijn
inzichten in het wezen van het religieus verschijnsel alsmede diens geestelijke levenswaarde en rijke ideologie uit
de handen van het kerkelijk gezag en de kerkelijke praxis
over . Het doel dat hi j in de theodicea nastreeft is niet
enkelvoudig. Het rechtstreeksch doel is ongetwijfeld een
doel van metaphysischen aard, nl. de zijnsorde volledig
begrijpelijk maken door het beroep op God en de verborgen
drijfkrachten deter orde verplaatsen in het groote geheimnis van het Opperwezen. Deze bedoeling is dus uiteraard
prof aan : God is een stuk metaphysica en niets meer. Bij al
dat ziet Thomas toch het leidend beginsel van zijn totalen

geestesarbeid niet over het hoof d : de christelijke wereldbeschouwing en levensleer fundeeren met behulp van het
prof aan denken. Dat apologetisch doel is uiteraard sterk
in de leer van God.
De philosophische Godsleer moet de christelijke cor-

roboreeren. Wij hebben aprioristisch niets tegen deze bedoeling in to brengen. Integendeel, in de onderstelling dat deze
laatste met succes wordt uitgevoerd, kan het geestesleven
er slechts in eenheid bij winnen, wordt de mensch een harmonischer uitgebeeld wezen en verdwijnt de innerlijke
verscheurdheid die het geestesleven zoo menigmaal in zijn
onderscheiden segmenten kenmerkt, welke naar wezen en
oorsprong heterogeen zijn. Edoch, wanneer wij de Godsleer van Thomas aan onze gewone, critische maatstaven
onderwerpen, zien wij vlug in hoe twij fel ontstaat nopens
de uitvoering en nopens de uitvoerbaarheid van Thomas'
inzichten. Van twee zijden nit rijst de twij fel op. Voor
eerst weegt op zijn Godsleer de schuld dat door haren theologischen oorsprong zijn voorstelling van God in hare probleniatiek en ontwikkeling niet geheel aan de rationeele
doordenking van de wijsgeerige voorwerpen beantwoordt,
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doch dat zij onveranderd overgenomen is uit de theologie.
De God van Thomas' metaphysica is niet de God van de
wijsbegeerte, maar die van het christendom, waaruit duideli jk, erkenbaar wordt dat met de eenvoudige overname
van het Godsbeeld het metaphysisch onderzoek van God
een bepaalde richting wordt ingestuurd die zich in de voile
zelfstandigheid eener autonome problematiek niet zonder
meer zou hebben opgedrongen en in deze voorwaarden de
theologie niet kan niet confirmeeren. De metaphysica gaat
dus de veropenbaring bevestigen, omdat deze laatste meewerkt bij het opstellen van haar fundamenteele begrippen
en bepalingen.
Anderzijds kunnen wij een niet te misvatten vervreemding tusschen de metaphysische kennis van God en het
haar opgedrongen bewijsvoorwerp waarnemen. Uit de
theologische voorstelling van God weerde Thomas de specifiek religieuze wezenheid om slechts de ontologische te
bewaren. Strekt zulks tot eer van zijn discrimineeringsvermogen, toch reikt de wijsgeerige consolideering van dergelijk Godsbeeld niet toe om de religieuze idee van God
te bevestigen. En wij hebben hooger gezien dat dit laatste
in de rechtstreeksche schroeflijn van Thomas' denken lag.
De theodicea echter gaat aan het specifiek religieuze
voorbij. God is de volheid van het zijn en in deze qualiteit
het laatste beginsel van de zijnsorde. Doch dat God om
dezelfde reden de hoogste, ethische volmaaktheid, de
hoogste persoonlijkheid en de verpersoonlijkte heiligheid
is, kan uit de eerste, ontische bepaling niet worden afgeleid.
Wij die gewoon zijn de zijnsorde van de waardenorde als
twee vreemde gebieden te onderscheiden die wel parallel
kunnen gaan zonder ,dat ze daarom identiek moeten wezen,
zien niet dadelijk in dat het eerste in de orde van het zijn
door het feit zelf het eerste in de orde van de waarde of
het ideaal van de heiligheid moet wezen.
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Op deze laatste bepaling van God en op deze alleen
teert de christelijke wereldbeschouwing. De metaphysica
kan dus in haar ontische gedachtensfeer niet dat vinden
wat haar op dit stuk zou kunnen versterken. Dus met betrekking tot het alles overheerschende doel dat Thomas aan
zijn totaal geestelijk streven stelde, vertoont de theodicea
door haar ontologische ingesteidheid tegengestelde tekorten.
Vooreerst krijgen wij een critisch onverschoonbare beinvloeding van de metaphysica door de veropenbaarde godgeleerdheid. Dan bemerken wij ab initio de wezensvreemdheid die spi jts alien mogelijken inzet van denkschema's
de theodicea en het religieus Godsbeeld uit elkaar dri j ft.
De oorsprong van deze gebrekkige verhouding in de
laatste structuurelementen der thomistische theodicea ligt
in Thomas' opvatting over de verhouding tusschen geloof
en weten. Voor de zinrijkheid onzer discussie is de afkomst
uit het christendom een conditio sine qua non, christendom
dat en de Patristiek en de Scholastiek tot gemeenschappelijk
etiket kan dienen. In de levenshouding van den geloovige
staat de veropenbaring naast de rede. In de vroegste tijden
van het christelijk .seven legden de Kerkvaders, na een
korte periode van vijandig verzaken aan gelijk welk prof aan
weten, de volstrekte identiteit van geloof en weten als
geloofsplicht op, met dien verstande natuurlijk dat de bron
der kennis in de veropenbaring ligt, welke alleen de waarheid kan waarborgen. Thomas ging verstandiger to werk
dan de Kerkvaders. Geloof en weten zijn twee facetten
van een zelfde waarheid. Zij zijn met elkander verbonden
door een gedeeltelijke identiteit. De waarheid is een gelijk
aan welke bronnen zij ontspringt. Het is derhalve ondenkbaar dat de uitkomsten van de wijsbegeerte en die der theologie elkander zouden tegenspreken. Doch dat wil nog niet
zeggen dat wij in de fundeering van deze uitkomsten ons
niet van een volstrekt identische logica en methoide zouden
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mogen bedienen. Zoo bleek het mogelijk de convergentie
van al de kennisgebieden te bewerkstelligen.
Deze oplossing van het geschil tusschen geloof en
weten komt mij onhoudbaar voor, want zij heeft tal van
zwakke zijden die Naar krediet ondermijnen. In de eerste
plaats vraag ik me of waarom het noodig is de kennisbronnen te vermenigvuldigen als men op voorhand axiomatisch
vastlegt dat de kennis die op een verschillenden oorsprong
wijst ten slotte toch identisCh is. Van dit bezwaar tracht
het Thomisme zich te ontmaken door het aanhalen van
ethische motieven. De mensch, zoo redeneert het, is tot een
bovennatuurlijke bestemming geroepen en daar wij deze
niet kunnen inzien op grond van het lumen naturale is het
voor den mensch verdienstelijk zich ontmoedig neer te
buigen voor het mysterie van het onbegrijpelijke der waarheid die met 's menschen bestemming in verband staat.
De geloovige in zoover hij zich als geloovige aanstelt kan
vrede nemen met deze redeneerwijze, want zijn bovennatuurlijke bestemming is hem slechts door veropenbaring
bekend. Doch op iemand die zich systematisch of om der
discussie wille neutraal verhoudt tegenover de veropenbaring, kan het aangewend motief geen indruk maken,
omdat het eenvoudig onderstelt hetgeen moet bewezen
worden, nl. de waarde van de veropenbaring.
Aan den anderen kant brengt het Thomisme niet
zonder reden in dat tal van menschen den natuurlijken
weg tot de kennis van God niet kunnen vinden, omdat hij
voorafgaandelijk een strenge, wetenschappelijke gevormdheid veronderstelt, en dat daarom God den weg der veropenbaring boven dien van de wetenschap heeft verkozen.
Wij kunnen natuurlijk tijdens den dour van het leven of
van het menschelijk geslacht verhelpen aan de uitsluitelijke
africhting van den geest door de ontwikkeling van de
natuurlijke kennis in ieder van ons. Wanneer echter de
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noodzakelijke convergentie tusschen geloof en weten een
onweerlegbaar feit is, vloeit daaruit voort dat hi j die meest
bedreven is van de zijde van het natuurlijk weten ook het
innigst aan het geloof gehecht moet zijn. Welnu, de
geschiedkundige ervaring spreekt deze gevolgtrekking op
de meest besliste wiize tegen. Het ongeloof of het gebrek
aan geloof heerscht hoofdzakelijk in de kringen van wetenschap en wijsbegeerte en zoo sterk is de schijnbare antipathie tusschen beide dat, waar het weten zich installeert,
het geloof vertikaal naar 'beneden ging. Te meer, wanneer
wij de vestiging nagaan van de historische godsdienstvormen, vinden wij dat de wijsbegeerte steeds in zeer geringe
mate aan hun uitbouw heeft meegewerkt om de eenvoudige
reden dat de stichters van de groote eerediensten zelden
wijsgeeren zijn geweest.
Net Thomisme keert de verhouding eenvoudig om.
De godsdienstige ideologic van het christendom bepaalt
zoo innig zijn metaphysica dat deze slechts nog op waarde
aanspraak maakt bij wie reeds bij voorbaat aan het geloof
deelachtig is. Zoo zijn al de thomistische bewijswegen voor
het bestaan - van God eenvoudig sophismen, -wanneer men
ze niet beschouwt in het licht eener metaphysische leer
die in haar essentieele leerstukken reeds door het geloof
is voorgelicht en bepaald. En daarom is het thomistisch
identiteitssysteem tusschen geloof en weten ten slotte ook
voor de religieuze ontwikkeling een gevaarlijk jets. Immers,
zoolang wijsbegeerte en religie innig samenleven in een
geest waar reeds het geloof een ondergrondschen invloed
op het weten uitoefent, kan zich de mooi voorgespiegelde
harmonie recht houden. Doch als een fatum hangt het boven
de wijsbegeerte dat deze harmonie zal worden aangevochten, wanneer de cultuurstandaard zich wijzigt, en dat de
met de metaphysica identisch gewaande godsdienstige
h.-Aloud in den val van de eerste zal worden meegesleurd.
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Ten andere, hoe groot de gevaren mogen wezen die
met het identiteitssysteem verbonden zijn, sommige interne
kenmerken waarmede het behept is, zijn van aard om het
in den geest te ondermijnen. De wijsbegeerte is een systeem
van rationeel-discursieve kennis die in begrippen en oordeelen opgaat. De godsdienst daarentegen is een stel van
onmiddellijke intuities die beladen met affectswaarden
geenszins op het kennen, doch op het handelen en beminnen
zijn afgericht. De godsdienst kan derhalve niet beschikken
over dezelf de logische hulpmiddelen als de wijsbegeerte
om zich in het gemoed van de menschen vast te ankeren
en te ontwikkelen. Hij beschikt over een specifieke paeda-

gogiek die hem alleen eigen is en overeenkomt met de
irrationeele structuur van het daad- en affectleven.
Het Thomisme heeft getracht den godsdienst te rationaliseeren. Langen tijd heeft de Kerk deze poging schijnbaar willen bekrachtigen op zulke -wijze dat Gilson
schrijven mocht : « Apres 600 ans de speculation philosophique et malgre des tentatives innombrables pour constituer une apolog-etique sur des bases nouvelles, l'Eglise
vit encore de la pensee de saint Thomas d'Aquin et veut
continuer d'en vivre. he catholicisme a tenement pris l'habitude de se penser sous les especes du thomisme, ne
s'est jamais reconnu dans les autres images de lui-meme
que les philosophes ont pu lui presenter. » Le Thomisme,
blz. 21.) Slechts in de laatste jaren schijnt wel eenige
verandering ingetreden. Een conformiteitssysteem dat het
identiteitssysteem van Thomas vervangt in de verhouding
van geloof en weten schijnt in de atmosfeer te liggen en
zich als de leer der toekomst voor te bereiden.
Als de thomistische wijsbegeerte den godsdienst ratio-naliseert, leidt zij tot de miskenning der eigenaardige aspecten van het religieus verschijnsel in den mensch. Dergelijke wijsbegeerte moet immers in deze omstandigheden
(
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aan de oorspronkelijkheid van dit verschijnsel afbreuk
doen, nl. het religieus leven en het religieus bewustzijn verwerkelijken in enkeling en samenleving in een orde van
waarden die niet gesneden is op het patroon van het zijn en
van het ontisch denken. Terwij1 de metaphysica en al de
zijnswetenschappen het verstand moeten bevredigen door
de openbaring van het zijnde in geheel zijn omvang,
bevredigen de godsdienst en al de waardewetenschappen
het zedelijk denken en willen door de ontvouwing van hetgeen moet zijn.
Dergelijke axiologische kennis is tegengesteld aan het
physico-mathematisch moeten of met andere woorden aan
het natuurwetenschappelijk determinisme. Is het determimisme de onmogelijkheid anders to kunnen, het axiologisch
moeten daarentegen is een. moeten dat het anders kunnen
niet uitsluit, doch uitmondt in een niet anders molten uit
hoof de van de verplichting die een wezen zich zelf oplegt
wanneer het zich in een axiologische orde inschakelt. De
plicht is zeker een moeten, doch wij kunnen ons aan dit
moeten onttrekken. Onttrekken wij ons aan den plicht, dan
sluiten wij ons eenvoudig uit een orde van levenswaarden
uit waarin wij de grootheid, den adel en de waardigheid
van het met rede begaafd wezen zien. Tot dezen trits van
waarden behoort de godsdienst. Metaphysica en godsdienst,
ook wanneer hun voorwerpen zich toevallig kruisen, streven
beide naar de verwezenlijking van wezensvreemde gebieden in het geestesleven.
Wanneer wij het axiologisch moeten behandelen alsof
het een metaphysisch zoo-zijn en zoo moeten zijn gold,
houden wij geen rekening met _de oorspronkelijkheid van
het religieuze en wringen wij het in een tegennatuurlijk
keurslijf. Godsdienst kan niet worden omgezet in rationeele
denkvormen noch vertaald in de vreemde taal van het intellect. De axiologische categorieen staan in tegenspraak tot
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de metaphysische. Zoo is het ontologisch goede, om dit
slechts met een voorbeeld te illustreeren, de naarn voor de
werkelijkheid van iets, terwi jl wij door het axiologisch
of het zedelijk goede datgene verstaan wat in onze oogen
omtooid is met de verleiding eener in en door ons leven
te realiseeren waarde.
Het Thomisme heeft door zijn intellectualistischrationaliseerende strekking beide orden met elkander verward en het ontologisch goede uitgegeven voor het streefobject van het handelen en voor het betrachtingsobject
van het gemoedsleven. Welnu, de misvormende rationaliseering van de religieuze, samen met al de axiologische
levenswaarden, onttakelt de natuurlijke economie van het
geestesleven. Het is grondverkeerd te meenen dat de geestelijke eenheid van den mensch berust in de min of meer
geweldadige identificeering van de geestelijke orde van
waarheid, goedheid, schoonheid en heiligheid, waarin wij
ons geestelijk wezen kunnen ontleden, doch de ware eenheid berust in de hierarchische organisatie van deze verschillende waarden en hun geordende integreering in de
menschelijke persoonlijkheid. En deze economie moet
onvermijdelijk te loor gaan als wij het veelvormig geestesleven in louter begrippelijke constructies willen oplossen,
wij1 een natuurgetrouwe visie van het geestesleven ons
toch bewijzen moet dat het zich niet in begrippen realiseert,
maar door intuities wordt opgebouwd.
In het Thomisme ondergaat de behandeling van het
Godsprobleem diep de sporen van het rationalisme, waarbij
wij fataal moeten vergeten dat het hier om de grootste
religieuze realiteit gaat die haar wijding over geheel de
schepping en het menschenleven laat gaan en in de rationalistische behandeling der thomistische wijsbegeerte haar
wijdingsgehalte geheel inboet. Als metaphysisch sluitstuk
van de zijnsorde gaat het niet om den God der religieuze
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waardenorde. De metaphysische God vindt geen gelijkwaardige in de axiologische orde. In de metaphysica is Hij
het hoogste zijn, de eerste oorzaak, de laatste grond, het
hoogste doel. Doch in het religieus leven met zijn waardenscala en zijn specifieke gemoedsbewegingen is God niets
van dat alles. Daar is Hij het hoogste ethisch maximum,
de hoogste waarde, de heiligheid. Ons blijft verborgen in
welk rechtstreeksch verband het hoogste zijn tot de
hoogste waarde staat, en volgens het diepe, onweersprekelijke getuigenis van den mensch in de openheid van zijn
levensbesef handelen metaphysica en godsdienst in hun
opvatting van het hoogste over volstrekt verschillende
dingen.
De theodicea bewijst niet en kan ook niet bewijzen
dat het wezen hetwelk de godsdienst in het hart van den
mensch onder den naam van God vereert bestaat. Zij geeft
ten hoogste een begrip waardoor wij de synthese van de
zijnsorde voltrekken en dat aan de oorspronkelijkheid van
het religieuze eenvoudig voorbijgaat. Bij de erkenning van
deze tweeledigheid der metaphysisch-rationeele aanmatigingen komt de identiteit van geloof en weten ons voor als een
edelmoedige zelfbegoocheling. Er is geen grond die ons
hunne identiteit op dit stuk laat kennen. Het weten sluit
het hoogste zijn, het geloof het hoogste goed en de heiligheid in. Geloof en weten hebben iets met elkander gemeen,
nl. den gemeenschappelijken naam van God die zij respectievelijk aan het hoogste zijn en het hoogste goed geven.
Doch de identiteit van beide Godsbepalingen is volstrekt
niet klaarblijkend. Het hoogste dat wij in deze orde bereiken - kunnen als wij de oorspronkelijkheid van ieder geestesgebied willen eerbiedigen, is tusschen beide geen betrekking van identiteit doch wel een convergentie to zien. De
identiteit blijft, indien zij bestaat, voor onze oogen verbor73

en houdt zich schuil in de ontoegankelijke regionen
van den godsdienst zelf.
De logische onhoudbaarheid der thomistische theodicea
komt nergens duidelijker aan het licht dan in de totale mislukking van de bewijswegen die zij tot de zekerstelling van
Gods bestaan insloeg. Geen hunner kan aan een onbevooroordeelde critiek weerstaan, waaruit voor ons de gevolg -trekking voortvloeit dat de vrij algemeene overtuiging die
de mensch van het bestaan van het Opperwezen bezit en in
zijn binnenste omdraagt geen wijsgeerig rationeelen oorsprong heeft. Al de bewijzen opereeren met een drieheid
van ontologische begrippen : de oorzaak, de contingentie
en de doelmatigheid. Al de bewijzen zoowel in hun klassieken vorm als in de tallooze, individueele afwijkingen daarvan vloeien tot een dezer begrippen terug. Deze zijn alle
ontleend aan de ontologie en leiden tot de bevestiging van
een wezen dat de physische orde moet voltooien onder het
respectief oogpunt dat het begrip aanduidt, en dat het
Thomisme onmiddellijk zonder verder verhaal met God
vereenzelvigt. Welnu, wanneer het Godsbewijs zijn bewijskracht ontleent aan een ontologisch begrip, dan beperkt
het noodzakelijker wijze zijn bewijskracht door dit begrip,
en deswegen moeten ze als schadelijk worden afgewezen,
omdat de physische grondslag die tot de begripsbepaling
aanleiding heeft gegeven ten eerste door de huidige wetenschap is achterhaald en ten tweede omdat de eensluidendheid van het to bewijzen zijn met de voorstelling van God
zooals die in het religieus bewustzijn leeft niet uit de
bewijsprocessen duidelijk naar voren treedt. Een vlug - overzicht van de voornaamste zal ons van deze tweevoudige
fataliteit overtuigen.
Het oorzakelijkheidsbewijs gaat uit van het feitelijk
gegeven ontstaan in de wereld en vordert tot de verklaring
ervan een oorzaak die niet in het ontstaan zijn zelf kan liggen
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gen, omdat het in tegengesteld geval eeuwig en dus niet ontstaan is. Welnu, hetzelfde proces herhaalt zich onophoudend
zoover onze ervaring reikt. Doch eens toch moeten wij
aan deze regressie een eind maken. Voor het ontstaan
van het heelal zijn wij verplicht bij een eerste te blijven
stilstaan en deze als van het heelal onderscheiden te beschouwen. Daarom valt deze eerste oorzaak samen met God. 1k
doe in de eerste plaats opmerken dat wij in de ervaring
slechts veranderingen aantreffen. Welnu, de verandering
is geen volstrekt ontstaan of bestaansbegin. Vervolgens is
het niet rationeel bewijsbaar, ook niet volgens de principieele concessies van den Aquinaat, dat het heelal ontstaan
is, daar het niet contradictorisch is te meenen dat het met
de Godheid mede-eeuwig zou kunnen zijn. Het is echter
totaal overbodig voor een heelal dat eeuwig is een oorzaak
te eischen, vermits de oorzaak toch niets anders is dan de
onontbeerlijke verklaringsgrond voor een bestaansbegin.
Het vraagstuk dat ons door de oorzaak is opgegeven
bestaat in het bewijs dat het post hoc slechts in bepaalde
gevallen door een propter hoc mogelijk is. Welnu, dat het
ontstaan een oorzaak heeft en een oorzaak moet hebben is
niet klaarblijkend en kan anderzijds ook niet bewezen worden. Weliswaar wij kunnen een wereld waar het ontstaan
zonder oorzakelijke bepaling geschiedt niet begrijpen, dock
niets verplicht er ons toe te onderstellen dat de wereld der
din :en rationeel geordend moet zijn, vermits in dit geval
rationeel geordend zijn hetzelfde beteekent als causaal geordend zijn. Dergelijke redeneerwijize is dus een petitio principii. Alle ontstaan, zegt men, is veranderen, bewegen. Volgens
hetzelfde thomistisch beginsel •dienen wij voor elke beweging
een oorzaak te zoeken. Deze beweegreden • kon misschien
indruk maken in de XIII' eeuw, maar kan het sedert de
)(VIP eeuw niet meer. Want Thomas' beginsel werdt tegengesproken door het traagheidsbeginsel sedert dat de weten75

schap hare mechanica op moderne hoogte gebracht heeft,
en volgens dit beginsel blijft alles in zijn verkregen toestand verkeeren tot wanneer het er door een uitwendige
drukking uit verdreven wordt. Geeft men de mogelijkheid
toe dat het heelal mede-eeuwig met God kan zijn — en daaraan kan men zich niet onttrekken — dan moet voor het
heelal geen oorzaak gezocht worden.
Ten derde, door het bewijs wordt het ons verboden op
te klimmen tot in het oneindige in de orde van de oorzaken.
Hoe zorgvuldig wij ook het causaliteitsbeginsel ontleden in
de totaliteit van zijn begrippelijke bestanddeelen, nooit
bevinden wij in deze analytische regressie dat de oorzakelijke reeks op een bepaald moment moet afgesloten worden.
Men mag het causaliteitsbeginsel niet behandelen, zei reeds
Schopenhauer, zooals men een huurrijtuig behandelt, waarvan men zich tot een bepaald punt bedient om het dan naar
zijn vertrekpunt terug te sturen. Het beginsel zegt eenvoudig .dat elk ontstaan een oorzaak vereischt en bevat geen
enkel restrictieve bepaling ten opzichte van deze regressie.
In plaats van het willekeurig tot staan brengen van het
beginsel, moeten wij veeleer aannemen dat er geen aanleiding bestaat het oorzakelijkheidsprobleem te stellen, wanneer de eeuwigheid van het heelal als mogelijk uitgangspunt verondersteld wordt.
Ten slotte, mogen wij ons nog afvragen of het begrip
eener eerste oorzaak wel overeenstemt met de voorstelling
die het religieus geestesleven ons van God heeft medegedeeld. Het antwoord op deze vraag moet beslist ontkennend
luiden. •De religieuze idee van het Opperwezen sluit m. i.
in dat het wezensverschillend is van het heelal, dat het een
persoonlijkheid uitmaakt en onder de categorie van de
hoogste volmaaktheid wordt voorgesteld. Welnu, in het
begrip der eerste oorzaak ontbreken al deze essentieele
nota's van het religieus Godsbegrip. Wij kunnen de oor76

zaak vinden in het wezen van het zijn dat de verschijnselen ten grondslag ligt, daar elk ontstaan of elke verandering
zich afspeelt binnen het rijk der verschijnselen. De eerste
oorzaak die voor het Godsbewijs gepostuleerd wordt kan
dus een algemeen, immanent wereldwezen zijn, en daaruit
mogen wij afleiden dat de panentheistische hypothese met
de problematiek door het oorzakelijkheidsvraagstuk in het
leven geroepen kan afrekenen. Er is in het begrip der eerste
oorzaak zelf volstrekt niets dat ons verplicht verder dan
deze universeele doch immanente oorzaak door te dringen
en ze in een persoonlijk wezen te verwerkelijken. De persoonlijkheid heeft het bewustzijn tot voornaamste wezenskenmerk. Welnu, de ontleding van het begrip der eerste
oorzaak sluit in zijn onvervreemdbare bestanddeelen het
bewustzijn niet in. Ten slotte is God de hoogste waarde
of de ethische volmaaktheid. Ook dat vinden wij in de
eerste oorzaak niet. Die laatste is een louter theoretisch
begrip dat met geen affectieve waarden omkleed is. Het
strekt zijn heerschappij uit in de orde van het zijn, doch
niet in de orde van het leven-regenteerend moeten. De oorzaak is derhalve geen ethische voorstelling wij kunnen de
eerste oorzaak niet evenredig beschouwen met het ideaal
van heiligheid of met de ethische volmaaktheid. De metaphysische bewijsvoering langs den omweg van de oorzaak is niet bij machte het religieus Godsbegrip te confirmeeren als het hoogste bestanddeel van de gewordene zi jnsorde. De eerste oorzaak is een theoretisch zijnsbegrip, maar
is geen der aspecten waaronder de geloovigen God aanbidden en onder hetwelk Hi j door de religie wordt vereerd.
Is het Thomisme er niet in gelukt Gods bestaan van het
begrip der verandering of der oorzaak uit te bewijzen, het
heeft nochtans andere bewijsmiddelen binnen zijn bereik.
Meer nog dan het worden, is voor den mensch het louter
zijn een geheim dat een verklaring vergt. De hoogste vraag
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die wij in het leven kunnen stellen, maar ook een der grootste vraagstukken dat onze critisch geschoolde rede uitdaagt
is wel dit : Waarom is er eigenlijk iets ? Deze vraag die de
geest los van de andere vraag naar den oorsprong van de
wereld stelt, wordt door Thomas en zijn geestesverwanten
voor het heelal als geheel opgelost met de verwijzing naar
God als den voldoenden grond van het contingent zijn in het
algemeen. Deze bewijsweg is verweg de belangrijkste, niet
alleen uit hoof de van de groote bewijskracht of be -wijswaarde die men er als zelfstandige bewijsvoering aan toekent, maar meer nog, omdat het de laatste praemisse uitmaakt waarvan al de overige Godsbewijzen afhankelijk
zijn. Het beginsel van de voldoende reden luidt als volgt :
Al hetgeen is moet een voldoenden zijnsgrond hebben die
ons het bestaan ervan opheldert. Deze zijnsgrond kan het
bedoeld wezen zelf zijn en dan heeten wij dit wezen noodzakeli jk ; het kan er ook vreemid aan zijn en dan heet het
wezen contingent. Welnu, zoo redeneeren de Thomisten, het
actueel bestaande heelal is niet noodzakelijk ; het zou evengoed niet hebben kunnen bestaan. De zijnsgrond van het
heelal ligt derhalve niet in het heelal zelf ; doch in een van
het heelal onderscheiden wezen en God alleen vervult de
noodige voorwaarden om het noodzakelijk bestaan to kunnen realiseeren.
Ook hier mogen wij ons niet verhelen dat het nieuw
bewijs het voorwerp is eener zeer zware verdenking van
wege onzen critischen geest. Als grondslag van het contingentiebewijs fungeert het beginsel der voldoende reden.
Volstrekt denknoodzakelijk echter is dit beginsel niet. Een
zijn dat geen grond voor zijn bestaan zou a: awijzen begri jpen wij niet, doch denkbaar is het in elk geval, want het
is vrij van interne tegenspraak. Ons beginsel dringt zich
dus niet op als een volstrekt klaarblijkend beginsel. Hoogere
waarde dan die van een postulaat tot de beg—ijpelijkheid der
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zijnsorde, dat zelf voortvloeit uit de voorafgaandelijke
aanvaarding der rationaliteit van het zijn kan het niet
hebben. Zich ter gelegenheid van de ratio sufficiens beroepen op deze rationaliteit echter kan slechts een petitio principii zijn, want de rationaliteit der dingen kan niets anders
beteekenen dan dat de zijnsorde volgens de vereischten van
het zijnsgrondbeginsel geordend is. Al de bedenkingen die
wij zoo pas tegen het oorzakelijk bewijs aanvoerden kunnen
dus bier m,utatis mutandis worden ingeroepen, om aan to
toonen dat de basis van het contingentiebewijs nl. het beginsel der voldoende reden geen volstrekt denknoodzakelijk
beginsel is en bijgevolg in een zuiver rationalistisch gevoerd
bewijs niet past.
Zelf als wij de rechtsgeldigheid van het beginsel der
voldoende reden onderstellen, blij ft de grootste hinderpaal
voor het contingentiebewijs van Gods bestaan de onbewi jsbaarheid der contingentie van het heelal. Het Thomisme
redeneert in dit opzicht als volgt : Datgene wat noodzakelijk is, moet ik noodzakelijk als altijd hebbende bestaan
denken, want het kan niet niet bestaan. Welnu, ik kan me het
heelal denken als hebbende niet bestaan. Het is dus niet noodzakeli jk, doch slechts contingent. Ik geef grif toe dat de
gedachte dat het heelal zou niet bestaan kunnen hebben niet
contradictorisch is met de idee van het heelal zelf. De
gedachte van zijn bestaan staat slechts in tegenspraak tot
de ervaring en niet tot den logischen inhoud van de idee
van het heelal. Doch het aangehaalde contingentiebewijs
begaat bier de ernstige fout der rnetabasis eis allos genos
nl. dat van den ongewettigden overgang van de denkorde
mar de zijnsorde. Immers uit het feit dat ik het heelal in
mijn geest kan wegdenken, het heelal bijgevolg als niet
bestaande kan beschouwen, vloeit niet noodzakelijk voort
dat het in de werkelijkheid niet anders kan gesteld zijn.
1k wil geenszins ontkennen dat wij een voorstelling
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van het heelal als van een contingent wezen hebben. De
vraag die wij moeten stellen in dat verband is wel deze,
waaruit het karakter der contingentie is onze voorstelling
van het heelal afstamt. Wij kunnen aan dit karakter een
tweevoudigen oorsprong toekennen. Het heelal kan metterdaad toevallig zijn en dan hebben wij een juiste en nauwkeurige voorstelling van het heelal. Het kan echter gebeuren dat
de denkvoorwaarden die het verstand aan onze voorstelling
van het heelal oplegt de redenen zijn waarom ik het heelal
noodzakelijker wijze als contingent voorstellen moet, ofschoon het in zich zelf noodzakelijk zou zijn. Het Thomisme
houdt het met de eerste mogelijkheid. Doch de tweede is niettemin denkbaar en volstrekt niet uitgesloten. Afgezien hoe
het heelal op zich zelf is (noodzakelijk of contingent) is onze
voorstelling van het heelal noodzakelijker wijze contingent,
als de contingentie het erfdeel is dat ons kenvermogen aan
zijn voorstellingen nalaat. Het is in deze omstandigheden
op zijn minst voortvarend to beweren dat de contingentie
van het heelal volstrekt bewijsbaar is. Integendeel, wij verkeeren hier in den dubbelzinnigen toestand in denwelken
wij vaak verkeerden, nl. wij staan voor twee concepties
tusschen dewelke wij moeten kiezen, hoewel de keus rationeel niet verantwoord worden kan.
Ten slotte rijst de ernstige vraag op of de zijnsgrond
van het heelal, nl. het Ens a se noodzakelijk identiek is met
God. Zulks is niet het geval. Vooreerst kan de zijnsgrond
van het heelal het universeel grondwezen zijn, zoodat het
heelal noodzakelijk als grondwezen bestaan zou, terwiji diens
verschijnselen met al de kenmerken der toevalligheid zouden geteekend zijn. God is in de conceptie van het religieus
denken een volstrekt eenig wezen. Welnu, het is volstrekt
niet uitgesloten dat het heelal op verschillende zijnsgronden zou berusten. Eindelijk ligt in het begrip van den ziinsgrond niet de geringste ethische qualificeering opgesloten,
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terwijl in den religieuzen begripsinhoud van God de zedelijke volmaaktheid aangetrof fen wordt en zijn begrip dus
een ethischen zijn krijgt dien wij in het zijnsgrondkarakter
volstrekt missen. Om al deze redenen kan het contingentiebewijs aan de verwachtingen van het Thomisme niet beantwoorden en kan het zijn beloften niet houden.
Het meest populaire bewijs voor Gods bestaan dat het
Thomisme overgemaakt heeft aan de christelijke wijsbegeerte is stellig het laatste, nl. het finaliteitsbewijs. In den
dienst van de apologetica treedt bier het weergaloos natuur
panorama aan. En wij zien hoe dit niet slechts door Aristoteles, doch ook door den stellig niet bevooroordeelden
Kant met een bijzondere voorliefde behandeld is geworden.
leder mensch moet herkennen hoe het heelal en hoe geheel
het wereldgebeuren dat er zich rond voltrekt zich afspeelt
in een wonderbare orde en ieder mensch voelt in zijn binnenste een instinctmatigen afkeer voor de gedachte dat de
weergalooze orde die het ontzaggelijk raderwerk der wereld
beheerscht en ze tot een harmonisch geheel samenklinkt
het resultaat zou kunnen wezen van de blinde noodzakelijkheid der natuur en van haar zuiver mechanische wetmatigheid. Wij denken aan het direct ing-rijpen eener verstandsbemoeiing en aan de gewilde praeordinatie overal
waar al de natuurelementen spijts hun grenzelooze verscheidenheid tot een geheel samenvallen en in hun doen en' laten,
in hun gaan en vergaan aan de verbaasde menschenoogen
verschijnen als een ongeevenaard kunstwerk.
In het theologisch Godsbewijs dat zich van deze ordegedachte meester maakt om op to klimmen tot de Godheid,
moeten wij twee verschillende bewijswegen onderscheiden
die vaak met elkaar verward worden : ten eerste, het verschijnsel van de orde en vervolgens de gedachte der finalitelt of doelstreving. De orde heeft een statisch voorkomen.
Wij omschrijven ze als de geevenredigde deelneming eener
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veelheid in de constructie der eenheid. Bij de finaliteit
daarentegen denken wij immer aan een dynamisch proces
waarin wij meenen dat een veelheid of een eenheid een voorafbepaald doel moet verwezenlijken of men zich van dit
doel bewust is of niet. Met dit ondersteld onderscheid redeneert het Thomisme volgender wijze. Het heelal als geheel
beschouwt en elk wezen binnen dit heelal vertoont onweersprekelijk een ordevolle samenstelling en inrichting. Welnu,
noch het natuurlijk spel der meewerkende factoren noch
eenigerlei immanentiebeginsel noch een extracosmisch
wezen dat niet noodzakelijk wezen zou, kunnen voldoende
rekenschap van deze orde afleggen. Het is dus werkelijk een
extracos mische en verstandelijke oorzaak welke alleen daartoe geschikt is, en dat is God.
Niettegenstaande wij als menschenkind van natuurwege geneigd zijn in de verklaring die het Thomisme ons
geeft den waren grond van de orde te zien welke het heelal
tot stand brengt, toch dienen wij onze natuurlijke aspiraties een oogenblik tusschen haakjes te plaatsen om den
zoo verleidelijken bewijsweg koel en critisch te kunnen
overwegen. Dit is des te meer noodzakelijk omdat, in tegenstelling tot de vorige bewijzen, het laatste niet uitsluitend
opereert met vreemde, metaphysische begrippen, doch
schijnt te steunen op een onbetwistbare, physische feiteli jkheid, die haar door de rechtstreeksche betrekking tot de
ervaring in den geest een hoogen graad van overtuigingskracht moet verzekeren.
Door het beroep op de orde steunt het bewijs blijkbaar
op de algemeene ervaring en niet alleen op het louter beg -rip
van de orde. Deze ervaring is echter niet algemeen. Er is
ten andere ook Been enkel godgeleerde die beweert dat de
orde welke in het heelal heerscht in elk opzicht een volrnaakte orde is, terwijl wij met onze eenvoudige nieuwsgierigheid gewapend in de natuur tal van uitzonderingen
•
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ontdekken en er bij stil blijven staan, omdat wij ze niet
begrijpen noch verklaren kunnen. De disteleologie wordt
derhalve door niemand ontkend. Zij wordt door iedereen toegegeven doch wordt binnen zeer enge grenzen ingedijkt.
Wanordelijke gegevenheden kunnen op die wijze den
algemeenen indruk niet uitwisschen die de natuur ons als
de groote les van haar bestaan meedeelt. De eerste vraag
die wij bijgevolg in een of anderen zin dienen op te lossen
luidt : Is deze orde ons als een ervaringsfeit gegeven ?
De orde in de natuur wijst op een rijk van finaliteit
of doelstreving welke er aan ten grondslag ligt. Deze doelafrichting die de orde in het heelal verwezenlijkt kan van
immanenten of van menschelijken of van goddelijken oorsprong zijn. Wanneer het heelal bewogen wordt door een
doelstreven, moeten wij toch zoo eerlijk wezen te bekennen
dat diens immanente doelstreving, indien er een aanwezig
is, ons totaal onbekend blij ft, evengoed als het doel dat God
zich eventueel voorstelde bij de schepping ons door Hem
niet veropenbaard is geworden. Aileen de menschelijke oorsprong schijnt gehandhaafd te kunnen worden, en de orde
kan slechts als menschelijk verschijnsel worden bevat. In
dat geval echter is het steeds mogelijk dat onze voorstelling
der orde louter anthropomorphisch van aard is, waardoor
wij en aan God en aan het heelal een wijze van zijn en handelen opdringen die eigen is aan de menschelijke natuur
en dus op een ander wezen niet kan overgedragen vvorden.
De orde is ons bijgevolg in haar hoedanigheid van ontologische wezenheid of ontologischen wezensvorm niet
gegeven.
Wanneer de doelstelling die het heelal in zijn rusteloos
voorwaarts streven beweegt ons volledig onbekend blijft,
is er voor ons Been enkel ervaringsmotief dat ons verplicht
in de plaats van een onbewijsbare doelafrichting tot een
onbewuste te besluiten. De convergentie eener veelheid tot
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de eenheid noemden wij de orde. Hieruit vioeit voort dat
de nagestreefde eenheid het ordebeginsel is dat wij moeten
opsporen. Wanneer de eenheid tevens doel is, dan dekken
natuurlijk de orde en de finaliteit elkander volkomen. Is
de eenheid het doel, dan is zij onkenbaar, daar wij met
behulp van onze menschelijke vermogens de transcendente
doelstelling van God noch de immanente van het heelal
kunnen achterhalen, en daaruit blijkt hoe willekeurig het
oanerzijds is de realiteit van een dergelijke orde te bevestigen. Voor het geval dat de eenheid niet identiek is met het
doel, kan zij slechts een voorstelling en derhalve relatief
zijn.
Immers Kant heeft in zijn Kritik der reinen Vernunft
op merkwaardige wijze uiteengezet hoe de eenheid slechts
een subjectief denkgegeven kan zijn. Als Ding an sich
kan de stof vormloos wezen en een soort chaos uitmaken.
Iedere vorm dient alsdan opgevat te worden als resulteerende uit de subjectieve werkzaamheid van den geest in de
op zich zelf bestaande doch vormlooze stof van de waarneming. Stellig is de orde een noodzakeli jke, onontwijkbare
manier van den geest om zich de stof voor te stellen, doch
zij is dat slechts in haar qualiteit van regulatief beginsel der
stof als Ding an sich. In het arsenaal van den geest kunnen
wij Been enkele rechtsgeldige reden ontdekken om de orde
te beschouwen als een feit dat wij in de ervaring aantreffen. Zij is niet het voorwerp eener directe waarneming, en
kan slechts in zoover ervaringsgeven geheeten worden als
de ervaring reeds bij voorbaat een verstandelijke bewerking van onzentwege heeft ondergaan.
Geven wij echter ter wille van de discussie een oogenblik
toe dat de orde werkelijk bestaat en door ons waarneembaar
is, dan moeten wij nog de vraag stellen of deze orde slechts
verklaard kan worden door de beschouwingen die het
Thomisme aanvoert. Deze vraag moeten wii ontkennend
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beantwoorden, want wij zien hoe het mechanicisme zich
onmicklellijk tegen een dergelijk monopolium der ordeerkenning verzet. Het mechanicisme erkent immers de feitelijke gegevenheid van de orde, doch leidt ze tot de natuur
als hare oorzaak terug. Zij treedt in deze natuurconceptie
op als het gevolg der convergentie van een onbepaald aantal oorzaken, waarvan de natuur zelf het begin en het einde
is. Deze principieele stelling kan door middel van verschillende elementen geillustreerd worden. Het mechanicisme
beweert dat de orde afhankelijk is van de structuur der
voorhandene stof en van haar wetten. Zulks is onbetwistbaar, doch de moeilijkheden die door de orde worden verwekt worden er niet door opgelost, maar slechts verplaatst,
vermits structuur en wetten deel uitmaken van de orde,
daar zij zelf de belangrijkste bestanddeelen der orde zijn.
Als het neothomisme de stelling van het mechanicisme
als ongegrond afwijst, heeft het principieel het goed recht
aan zijne zijde, doch het blijft niettemin onaantastbaar
waar dat het mechanicisme toereikend is om een extracosmische oorzaak der cosmische orde of te weren. De rechtstreeksche grondslag tot de aanwezige orde in de natuur
is zonder den minsten twij fel de mechanische wetmatigheid,
maar deze eischt voor zich zelf reeds een voorbeschikkend
beginsel op. Is God echter noodzakelijker wijze dergelijk
beginsel ? Neen, vermits wij kunnen en zullen aantoonen dat
dat een immanent beginsel van orde niet ondenkbaar is en
dus niet bij voorbaat kan worden uitgeschakeld. Het mechanicisme vertegenwoordigt wel een phase in de verklaring
der orde, doch kan niet haar volledige verklaring geven.
Het mechanicisme verklaart de actueele, bijzondere
orde door een orde die aan haar voorafgaat en die hooger
ligt dan zij. Het Thomisme is dus volkomen berechtigd
te vragen welke de grondslag is van de orde die de structuur en de wetten der stof vertegenwoordigen en zoo voort,
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tot wanneer de discussie in dezen vorm bij den eersten
toestand van orde schijnt aan te landen en in een andere
te moeten overgaan. Hier stooten wij opnieuw aan tegen
de verkeerde redeneerwijze die aan dit leerstelsel eigen is.
Want het kan niet bewijzen dat het heelal niet van alle
eeuwigheid af heeft bestaan, dus geen eerste ordetoestand
gekend heeft.
Ten slotte zien wij het mechanicisme beroep doen op
het toeval als het verklaringsbeginsel van de cosmische
orde die uit den toevalligen toestand van een betrekkelijk
eenvoudige orde geleidelijk langs rnechanische wegen tot
deze weergaloos gecompliceerde orde van het actueel heelal
gekomen is. De thomistische theodicea betwist de bewi jskracht van het toeval. Vooreerst moet aangestipt worden dat
de polemiek beheerscht wordt door een totaal verkeerde
opvatting van het toeval. Het toeval beteekent niet de afwezigheid van oorzaken en evenmin de afwezigheid van evenredige oorzaken. Processen die hun ontstaan aan het toeval
te danken hebben, hebben een oorzaak die hun ontstaan op
een volwaardige wijze verklaart. Doch wij verstaan door
toeval de kruising van de verschillende causale reeksen die
een gevolg voortbrengen dat niet het normaal gevolg van
elke reeks afzonderlijk kan zijn.
Het Thomisme brengt tegen de verklaring van het
mechanicisme in dat het toeval wel een eenvoudige doch
geen ingewikkelde en veelledige orde kan opheideren. Tusschen deze beide soorten van oorzaken is er echter geen
soortelijk doch slechts een quantitatief verschil, en van dit
oogenblik af is het niet meer klaarblijkend dat het toeval
halt moet maken eens dat een maximum in het aantal
samenstellende oorzaken overschreden is. Wanneer wij op
dit stuk het Thornisme zouden aanvaarden, zouden wij den
weg versperren voor ieder evolutionisme volgens hetwelk
de actueele, zeer ingewikkelde orde voortvloeit nit een
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enkelvoudige en er zich uit ontwikkelt door een enkelvoudige opeenvolging van op hun beurt eenvoudige processen.
Tegenover de thomistische leer die een transcendent
ordebeginsel voorstaat blijft dus nog immer de mog-elijkheid van den immanent beginsel bestaan. De immanentistische conceptie der ding-en bestaat uit drie of
loch samenhoorige leerstukken die men ten onrechte behandelde alsof het afzonderlijke theorien waren. Wanneer men
ze als afzonderlijke theorien bestrijdt, kan de critiek daarop
slechts inadaequaat en ondoelmatig zijn. Het immanentisme
draagt als eerste, essentieel kenmerk het monistisch karakter : het leert immers de noodzakelijke identiteit van het
zijn. Het is ten tweede geteekend door het evolutionisme :
het fundamenteel identisch zijn ontwikkelt spijts zijn identiek karakter uit zich zelf de verbijzonderde zijnsvormen.
Ten slotte is het deterministisch, waardoor wij te kennen
geven dat de ontwikkeling van de zijnsvormen uit het iden-tiek zijn geschiedt volgens een volstrekt noodzakelijke,
causale afleiding. Deze drie leerstukken maken een ondeelbaar geheel uit. Welnu, met het oog op deze theorie mogen
wij zeggen dat de extracosmische finaliteitsgrond niet de
eenige is die zich opdringt om de actueel heerschende orde
in het heelal te verklaren.
Er is immers nog een tweede mogelijkheid. Wij zeiden
reeds dat de actueele orde verklaard wordt door de heerschende natuurwetten. Doch deze wetten zijn als het ware
een orde van tweeden en van hoogeren rang, en vereischen
dienvolgens op hun beurt een grond. Deze grond die het
Thomisme noodzakelijker wijze verlegt in een extracosmische praeordinatie, kan ook in het heelal formeel als
heelal beschouwd aanwezig zijn. Deze laatste opvatting is
van rationeel standpunt uit verdedigbaar, wanneer het
heelal een noodzakelijk en volstrekt wezen is. Het Thomisme ontkent aan het heelal de volstrekheid, omdat het
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heelal bij elke • verandering die plaats grijpt in zijn schoot
mede veranderen moet.
Welnu, dit laatste is m. i. niet zoo evident als men het
voorstelt. Met kan zonder de geringste moeite het grond
wezen als een volstrekt onbewogen, in zich zelf berustend,
door geen verandering aangetast en door zijn eigen verschijnselen onaangeroerd wezen beschouwen, evenals in de
theistische hypothese God geen verandering in zijn wezen
ondergaat door het feit van de schepping. Ik weet wet dat
zulks op een zeer streng cosmopantheisme wijst, doch het is
nu eenmaal zoo dat, van rationeel standpunt uit, het pantheisme een even doelmatige wereldverklaring als het
theIsme in zich sluit. De natuurwetten, die wachters aan
de poort van de universeele, ongebrokene wereldorde kunnen
dus ontspringen aan de werkende oorzakelijkheid van het
heelal beschouwd als cosmisch grondwezen, onafhankelijk
van zijn verschijnselen.
Door het beroep op de evolutie helderen wij niet op
waarom een orde is, doch hoe een bepaalde orde bestaat.
Zij verklaart dus in feite niets, doch toont ons aan op welke
wijze het heelal uit zich zelf zijn verschijnselen ontwikkelt.
Het Thomisme werpt voortdurend de bedenking op dat de
evolutie de moeilijkheden slechts weet to verplaatsen. Dat
is zeer juist en de tegenwerping is onaanvechtbaar, zoo men
het evolutionisme beschouwt als een theorie die op zich
zelf staat, want daartoe is zij ontoereikend. Doch de tegenwerping is nietig, wanneer wij ze in verband brengen met
het monisme en beide tot de verschillende aspecten van een
en hetzelfde verstand beschouwen.
Het determinisme op zijn beurt verklaart de modaliteit
volgens dewelke de evolutie haar weg zoekt. Men kan zich
het determinisme als volstrekt of als relatief inbeelden.
Stelt men het als volstrekt voor, dan beweert men dat het
actueel heelal en de daarin voorkomende processen de eenig
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mogelijke zijn. Het Thomisme heeft weinig meer dan misprijzen voor dezen volstrekten vorm. Naar mijn gevoelen
echter ten onrechte. Het is immers rationeel onbewijsbaar
dat een ander heelal als het bestaande reeel-mogelijk is.
Voorzeker, wij kunnen ons een ander heelal denken, doch de
logische mogelijkheid is nog geen voldoende grond tot de
reeele mogelijkhei'd, als ik me eens van dezen term bedienen
mag. Want door ,deze onverbreekbaar aan elkaar gekoppelde
dingen geven wij slechts weer dat wij de voorwaarden van
het denken in zijnsregelen voor de werkelijkheid zouden
onatooveren en zulks is slechts een nieuwe vorm van den
ongewettigden overgang van denken tot zijn, die wij zoo
menigmaal reeds het intellectualistisch Thomisme voor de
voeten hebben geworpen.
Stelt men echter het determinisme als betrekkelijk
voor, dan moeten wij opnieuw opklimmen tot het monisme
om een sluitende verklaring te verkrijgen. Hoe ingewikkeld
immers zich de actueele wereldorde ook voordoe, toch blij ft
Naa• oorzaak immer de volwaardige verklaring van het
gevolg, vermits de adequatie van oorzaak en gevolg noodzakelijk is. roar de orde der verschijnselen volstaat het dus
het oorzakelijk complex waaruit zij voortvloeien aan te
geven. Daarmede echter hebben wij de wereldorde niet verklaard, omdat deze oorzaken zeif en dan nog op eminente
wijze deel uitmaken van de te verklaren orde en dus zelf
een verklaring vereischen. Met dit vraagstuk weet het determinisme geen raad, wanneer het eens te meer voor een
volwaardige, zelfstandige theorie gehouden wordt. Doch
het determinisme is slechts een bijkomstig aspect van het
monisme en dan verandert het uitzicht van de zaak in haar
geheel. Want dan wordt het cosmisch grondwezen noodzakelijk door zijn wezen bepaald, om die bepaalde verschijnselen voort te brengen bij uitsluiting van andere. Hieruit
blijkt dat de natuurlijke eenheid der drie verkeerdelijk voor
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zelfstandig gehouden theorieen het kernpunt is van een
volstrekt enkelzinnige wereldbeschouwing die wij aan de
thomistische kunnen opponeeren en die aan deze laatste
het monopolium der zijnverklaring uit de hand kan slaan.
In het thornistisch Godsbewijs zijn bovendien nog een
aantal betwistbare leerstukken vervat die een rechtzetting
of een oppuntstelling vergen. Het bewijs loopt uit in God
als het hoogste verstand of wijsheid. In de lijn van de
theodicea wordt de orde altijd met het verstand in verband
gebracht. Om .de verhouding tusschen de orde en het verstand to fundeeren slaat het Thomisme een rechtstreekschen en, een analogischen weg in. Volgens den eersten,
wijst de ervaring aan hoe een ingewikkelde orde slechts
door de praeordinatie van wege een ordenend verstand tot
stand komt, en vermits nu het heelal onbetwistbaar een
zeer ingewikkeld ordecomplex vertoont, moet men logischer
wijze een evenredig verstand als actief ordenend beginsel
van het heelal postuleeren. Het valt echter dadelijk is het
oog dat het ervaringsfeit van hetwelk men uitgaat zeer
betwistbaar is en dat om twee redenen. Vooreerst is de
werkende oorzaak of het complex der werkende oorzaken
toereikend tot verklaring van een bepaalden ordetoestand
en vervolgens is de medewerking van het verstand aan de
realiseering der orde in de natuur niet universeel in de
ervaring mede gegeven.
De axiologische weg schijnt daarom verkieslijker. De
ervaring bewijst ons, zegt men, dat in den mensch de orde
afhankelijk is van diens feitelijke vermogens : wil en verstand. Welnu de orde -welke het heelal vertoont is ongetwijfeld nog grootscher en ingewikkelder dan die welke wij in
ons Avaarnemen of die welke wij door onze activiteit tot
stand kunnen brengen. Zi; moet bijgevolg een evenredig
verstand tot beginsel hebben. Ook deze redeneerwijze kan
ik niet aanvaarden. Zeker is het dat ik de orde niet denken
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kan tenzij door de bemiddeling van het verstand, \yip het
verstand immer aan deze menschelijke orde zijn medewerking verleent. Doch men kan uit de gegeven conditie der
menschelijke orde niet besluiten dat het heelal over geen
andere middelen zou beschikken om hetzelfde resultaat te
verkrijgen. Iedere orde verbinden met het verstand schijnt
niets meer te zijn dan een onverrechtvaardigbaar anthropomorphisme, waardoor wij den menschelijken maatstaf
aanleggen aan alles wat buiten de menschelijke sfeer staat.
Derhalve kan het besluit van de orde van het heelal tot een
hoogste verstand of wijsheid geen aanspraak taken op
onvoorwaardelijke zekerheid.
Ten slotte moeten wij voor het laatste zooals voor de
vorige Godsbewijzen vermelden dat de theologie, zelfs wanneer zij rechtmatig tot een ordenend verstand terugvoerde,
door het feit zelf nog niet de religieuze voorstelling die wij
van God hebben bevestigt. Nochtans bewijst men slechts
wezenlijk het bestaan van God, wanneer men als uitkomst
het bestaan van een wezen verkrijgt dat beantwoordt aan
het goddelijk wezen zooals de mensch het in zijn religieus
leven belijdt en aanbidt. Het hoogste, teleologisch beginsel
is niet noodzakelijk extracosmisch; derhalve is de pantheIstische wereldvisie even geschikt om de orde te verklaren
als haar tegenhangster, de theistische. Hetzelfde be -wijs
mondt uit in de noodzakelijkheid van een beginsel van orde.
Doch als zoodanig is het onvoldoende om de realiteit van
dergelijk beginsel in een goddelijk wezen te verpersoonlijken. Wij stellen ons in het bestek der religieuze overtuiging God voor als een noodzakelijk eenig wezen. Welnu,
de teleologie laat ons niet het inzicht toe waarom het ordebeginsel noodzakelijker wijze eenig is en zijn moet. De teleologische ordening van het heelal in haar verschillende aspecten. en verbijizonderingen is zeker vereenigbaar met een
soort polytheisme, wanneer ordebeginsel en God voor syno91

niemen worden gehouden of ten minste de ordening als een
der wezenseigene attributen van de Godheid wordt
beschouwd.
De economie van het teleologisch Godsbewijs vereischt
dat het verschijnsel van verstandelijken aard weze, want
alleen de verhouding van de orde tot een ordenend verstand
is het bewijsmiddel. Is dit beginsel daarom noodzakelijk
het hoogste of het goddelijk verstand ? Waarom kunnen
wij ons tusschen God en het heelal geen hierarchie van
wezens in opgaande lijn van verstandelijkheid voorstellen ?
Het thomistisch bewijs reikt niet verder dan de noodzakeli jkheid van een extracosmisch verstand. Niets belet bijgevolg dat wij het hier met een of met een reeks tusschenwezens
aan de hand zouden hebben. Inderdaad, wij hebben zonder
onderbreking in de geschiedenis kunnen constateeren dat
de ziinse-ebieden in hun bonte verscheidenheid herleid zi in
geworden tot geestelijke wezens die echter niet beantwoorden aan de notie van God. Zoo zien wij in het christendom
de engelen deze bemiddelende rol overnemen. Ten andere,
het goddelijk verstand is een oneindig verstand. In geval
orde en verstand onverbreekbaar solidair waren, zou het
slechts zin hebben dat een oneindige orde een oneindig verstand als oorzaak vereischte. Welnu, in de oogen van het
Thomisme zelf is de orde van het heelal spijts al haar verhevenheid en haar grootsche verwikkellieid niet oneindig.
Dan is ook geen pregnant oneindig verstand noodzakelijk
om de g-egeven orde in de erkende voorwaarden to
verklaren.
Hiermede hebben wij de essentieele leerstukken van de
thomistische theodicea doorloopen en wij mogen besluiten
dat zij zich als rationeel systeem dat zijn draagkracht uitsluitend aan het lumen naturale ontleent volstrekt niet op
onweerstaanbare wij ze aan den geest opdringt. Het Godsbegrip dat zij ons als uitkomst geeft heantwoordt niet aan
92

het echt religieus Godsbegrip. Haar dialectiek steunt op
het postulaat der algemeene rationaliteit en op een verouderde, achterhaalde physico-mechanica. Er kan weliswaar
tegen deze theodicea nog heel wat meer ingebracht worden.
Wij zouden de aporien kunnen aanhalen die verscholen liggen in de bepaling die zij van God geeft. Wij zouden naar
voor kunnen brengen hoe zij fataal moeten leiden tot een
onwaardige ontmunting van elken gegeven vorm van disteleologie zoowel in de uitzonderingen op de natuurlijke orde
als in de zoo diep menschelijke problematiek van het lijden
en van het kwaad. Het optimistisch rationalisme van . een
Thomas heeft niet eens de reeds zoo aanvechtbare fundeering van een Leibniz voorafgevoeld. Het centraal stuk
dezer theodicea is de bewijsvoering van het bestaan van het
Opperwezen. Daarrond graviteert geheel deze discipline en
om die reden hebben wij ons bij voorkeur tot dit kernstuk
gekeerd. Uit de samenstelling van metaphysics en moraal
ontwikkelt het Thomisme een ethica welke wij ter afronding onzer critische studie van dit stelsel onder oogen nemen
moeten.
***

. Wanneer wij ten slotte over de thomistische moraal
moeten handelen, staan wij oogenblikkelijk voor het schril
contrast tusschen den inhoud van deze moraal en haar historische werking. Zij heeft de practische wijsbegeerte van
Europa weten te beheerschen door de eeuwen heen. Om
dit te verklaren dient aangestipt dat het modern denken
van de Renaissance of essentieel theoretisch georienteerd
was, en vervolgens dat de moraal slechts zeer laat uit de
overgeleverde godgeleerdheid naar het rationeel denken
is overgeheveld geworden. Het christendom heeft de moraal
beschouwd als een onvervreemdbaar deelstuk van de reli93

gieuze orde waarover het alleen te waken had. Wij zien
de groote reformatoren van den geest, van Descartes af tot
Hegel toe, bij voorkeur de wetenschapsmethode of een critisch systeem van metaphysica uitbeelden, doch bij de
meesten stellen wij dan ook een min of meer groote verwaarloozing van .de moraal vast. En niet eens alles wat zich
onder den naam of onder den dekmantel van .de ethica
aandient kan als een wezenlijke moraal beschouwd worden.
Zelf Spinoza is in zijn Ethica niet in de allereerste plaats
een moralist. Deze betrekkelijke nalatigheid en afzijdigheid
verleenden aan de thomistische moraal een bepaalde perenniteit in het Avondland. Wij moeten op de Verlichtingseeuwen wachten om werkelijk nieuwe, ethische denkbeelden
in Europa te zien verriSzen, en vooraleer Kant naast zijn
wetenschapsleer een ethisch gebouw optrekt dat met het thomistische kan wedijveren. Ook van dit moment af is het
waarneembaar hoe zich het ethisch denken naar Kant toe
keert. De moraal was in de XIX' eeuw een formalistische,
dat wil zeggen, zij bepaalt en fundeert den vorm van het
ethisch oordeelen en van het ethisch leven, nl. den plicht,
omdat Kant's prototype het zegel van dit formalisme op de
moreele bespiegeling had gedrukt. Reeds op het keerpunt
van de XXste eeuw hebben wij weer een materieele ethica op
den voorgrond zien verschijnen, die o. a. door de activiteit
van een Scheler en van een Hartmann tot grooten weerklank
geroepen was, omdat het hedendaagsch denken zich met de
XXste eeuw geleidelijk uit den greep van het Kantiaansch
denkschema loswerkte.
De thomistische moraal bleef dus heerschen, omdat het
modern denken zelf geringer interesse voor dit soort bespiegeling vertoonde. De heerschappij van Thomas werd op dit
gebied noch door de Hervorming noch door bet deisme,
noch door de wijsbegeerte gebroken. Waaraan heeft het
Thomisme dezen ontzaggelijken opgang zijner moraal te
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danken ? Hoe nauwkeuriger de kennis wordt die wij van
het middeleeuwsch denken verkrijgen, des to meer besef fen
wij dat de oorspronkelijkheid niet de grootste qualiteit
van dit ethisch stelsel is. Even goed als de thomistische
wijsbegeerte in haar geheel ontspringt de moraal aan een
dubbelen bronader : aan Aristoteles en aan de patristische
theologie. Doch Thomas toont zich op het gebied van het
practisch denken oneindig eclectischer dan op het louter
bespiegelende terrein van de metaphysica. Benevens Aristoteles' leering bewaarde hij in izijn synthese al de wezen
lijke leerstukken van het stoicisme welke een grootere
verwantschap met de christelijke levenshouding dan de
peripatetische vertoonen. Buiten den specifiek christelijken
inhoud der kerkelijke moraal bewaart Thomas de stoicijnsche leer van Augustinus in haar essentieele fragmenten,
zoodat in feite drie bronnen op bijna gelijkwaardige wijze
het tot stand komen der thomistische zedeleer hebben
gevoed : Aristoteles, de Stoa en de christelijke moraaltheologie uit den tijd der Kerkvaders.
Wat betreft den materieelen inhoud van het stelsel
biedt het Thomisme ons zeer weinig wezenlijk eigenaardigs, dat wij niet terugvinden in het oud leergoed dat uit
deze driedubbele bron afstamt. Ook bier nog meer dan in
de overige disciplines van de wijsbegeerte doen zich de
combinatorische gaven van den Aquiner in al hun ontzagwekkende verfijning gelden. Uit de convergeerende fragmenten hunner prototypische leerstelsels heeft hij een ethisch
systeem opgebouwd dat door zijn strenge eenheid en formeele geslotenheid den eerbied van alle tijden zal afdwingen. Niet alleen een scherpziend denker, doch ook een groot
menschenkenner is er in aan het woord die de overgeleverde leerstukken met de ervaring van het leven confronteert en met waste hand de synthese van traditie en werkelijkheid trekt.
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Thomas heeft daarenboven aan het practisch denken
den bepaalden vorm gegeven waaraan de wijsbegeerte zich
tot op onze dagen niet heeft kunnen onttrekken. Tot in haar
fijnste geledingen verzorgde hij de architectonische reconstructie van het actief leven, en wij moeten oprecht bekennen welke aesthetische emotie er uit gaat van de overweging der grootsche, ethische halle die hij met diepen vorschersblik en met een superieur geestelijk evenwicht optrok
als rationeele uitdrukking van het christelijk humanisme,
dat met Terentius al het menschelijke waardeert, doch het
menschelijke onophoudend doordringt van den bovennatuurlijken geest van het Evangelie. De ethica is waarlijk
het meesterstuk van Thomas' geestelijke beeldhouwkunst
dat spijts zijn gave vormen en zuivere verhoudingen nochtans de onrustige zielen der moderne tijden zooals b. v.
die van een Pascal niet bekoren kon. Het kan wel zijn dat
de spiritualiteit van een Pascal ons inniger verwant is
dan de klassiek-rustige van het intellectualistisch Thomisme, doch de aspiraties van Pascal's onrust zijn een
hulde to meer aan de duurzame natuurlijkheid der thomistische moraal.
Nochtans heeft de critische moraal groote schade aangericht in deze zoo stevig gebouwde zedeleer, en deze schadeposten hebben naast een historisch ook een doctrinaal
belang, omdat Kant wezenlijk de zwakke punten getrof fen
heeft die aan het systeem kleven dat Europa ethisch leerde
denken en leven. Door de keurige begrenzing der verschillende kennisgebieden hebben al de fracties van bet denken
ten opzichte van elkander bij Kant een ruimere zelfstandigheid en een grootere autonomie verkregen. Drie afzonderlijke werelden evolueeren in de critische wijsbegeerte : de
werelden van zijn, kennen en gelden, of van de waarden.
Hooger hebben wij meermaals de werelden van zijn en kennen als zelfstandige en onverwisselbare gebieden moeten
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verdedigen tegen de thomistische aanmatiging van de eene
zonder meer tot de andere te besluiten en over te gaan,
waardoor elke gelijkaardige ,bewijsvoering een sophisme
wordt. Wij moeten te dezer plaatse hetzelfde ondernemen
voor de werelden van zijn en gelden. De thomistische ethica
berust op den grondslag van de metaphysica. Deze laatste
beinvloedt de eerste door het feit dat zij haar een stel
begrippen en beginselen leent en haar bepaalde uitkomsten
als het ware voorschrijft ten einde de conformiteit van het
kennen met de theologie hoog te houden en zoo geloof en
weten met elkaar in eenklank te brengen.
Niet minder dan zijn en denken, moeten wij zijn en
gelden of met andere woorden zijn en waarde als wezensvreemde dingen beoordeelen en behandelen. De kennis van
het zijn leert ons besef fen hetgeen zich werkelijk in de
wereld als gegeven voordoet en zich dus aan ons als een
gegeven aandient. De rol die wij ten opzichte van het zijn
dienen te vervullen bestaat in de ontleding en de verklaring
van de zijnsvormen en -modaliteiten met hun respectieve
eigenschappen en in de opstelling hunner respectieve, wetteli jke structuur. De metaphysica is de hoogste, synthetische wetenschap van dezen aard. De waarde daarentegen
is lets dat verwezenlijkt moet worden opdat wij een orde
zouden construeeren of ons inschakelen in een orde die
wij voor waardevol erkennen en een dergelijk moeten weerhelmt in onzen geest als een verplichting. Zijn en waarde
zijn stellig realiteiten doch van zeer verschillenden aard
die zich op een zeer verschillend plan bewegen. Terwijl wij
het zijn beschouwen als een subsisteerend ding, als een
wezenheid die wij in haar geheel omkleeden met het bestaan
of het met andere woorden verplaatsen in de orde van de
subsistentie, heeft de waarde een ideeel bestaan. In de
plaats van subsisteerend zijn is de waarde een beginsel van
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handelen dat derhalve al zoodanig deel heeft in de reeele
bewegingen van het geestesleven.
Zijn en waarde oefenen op den geest een drukking uit,
doch eens te meer een scherp van elkaar of te zonderen
drukking. Ik zei hooger dat beide orden van zijn en waarde
een moeten vertegenwoordigen. Doch de noodzakelijkheid
die wij in de zijnsorde aantref fen is een deterministische
die zich voltrekt in de onherleidbaarheid van een causaal
complex tot zijn gevolg. Al hetgeen is, is noodzakelijk
dat wat het is. Het zijn kan zich aan het noodlot van zijn
wezen in en door zijn oorzaken gepraedetermineerd niet
onttrekken. Het moeten in de orde van de waarden kan
niet gelijkgesteld worden met het deterministische, omdat
het subject er zich aan onttrekken kan. Het is ons gegeven
onder den vorm eener verplichting uit dewelke men zich
physisch loswerken kan, doch zelf in dat geval als verplichting blij ft voortbestaan, indien wij ons daadleven willen
afstemmen op het realiseeren van waarden.
Hetgeen ik waarde noem, heet in het Thomisme het
goede, bonum. Het Thomisme integreerde de metaphysica
in de moraal spijts de erkenning hunner theoretische alteriteit, omdat het de oogen meer gericht houdt op de convergentie van de kennisgebieden dan wel op hun respectieve
zelfstandigheid. Tal van stellingen der ethica zijn door deze
verwarring erfelijk belast en het volstaat deze dubbelzinnigheid bloot te leggen om haar ieder gevaarlijk karakter
te ontnemen. Nergens komt de verwarring tusschen de twee
vreemde kennisgebieden schriller aan het licht dan bij het
aanvangstadium der moraal, alwaar het bonum bevestigd
wordt in zijn ethisch en zijn metaphysisch wezen. Het is
wel ieder lezer duidelijk dat de metaphysische nota van
het goede zooals wij ze aantref fen in het vermaard kapittel
der transcendentalia onder den vorm van het adagium :
Oinne ens est bonum, niets meer aanduidt dan de loutere
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werkelijkheid van het zijn, waaruit voortvloeit dat zij, in
stede van een grondslag te leveren voor de zedelijke waardeering, slechts de loutere identiteit van het zijn met zich
zelf bevestigt.
De drie transcendentale begrippen — eenheid, waarheid, goedheid — zijn drie vervormingen van het identiteitsbeginsel zonder dat uit deze eenige, nieuwe zijnsbepaling
voortvloeit, noch ons daardoor eenige uitbreiding van kennis wordt gegeven. Uit het identiteitsoordeel dat elk wezen
zich zelf bli j ft kan geen moraal ontspringen. Immers de
beschouwing der loutere werkelijkheid kan geen grondslag
opleveren van haar reflexieve beschouwing onder de categod& der doelstreving. Niettegenstaande zulks klaar erkend
moet worden, begaat het Thomisme een voortdurende verwarring tusschen het metaphysisch en het ethisch goede,
of met andere woorden tusschen de realiteit en de waarde.
Wij zien niet in wat ze voor dergelijke wisselwerking
geschikt maakt tenzij het eeuwig postulaat van het peripatetisch realisme, waardoor geheel de daarop steunende moraal
tot niets meer dan tot den rang eener groote hypothese
wordt verlaagd.
Een nader onderzoek der moraal in het thomistisch
leerstelsel stelt vast dat zij zich op een aprioristische, metaphysische psychologie beroept, en dat zij door dit feit haar
autonomie iriboet. De moraal dient haar aanloop te nemen in
het begrip van de waarde. Uit dit begrip moet zij de voorwaarden der zedelijke oak ontwikkelen onafhankelijk van
het empirisch daadleven dat als een psychologische gegevenheid deel uitmaakt van de deterministische natuur. De
moraal afhankelijk van de psychologische structuur van
den mensch maken staat gelijk met de ontkenning van haar
oorspronkelijk karakter. Het Thomisme gaat dus aan de
wezenlijke natuur van de ethica voorbij en laat ze vooreerst
als deelstuk der metaphysische menschenstudie in een onver99

kwikkelijk paralogisme in de bepaling van het goede en
dan in de hersenschimmige paralleliteit met het phaenome-

nalistisch-psychologische verzanden. Wij moeten voor de
ethische orde een eigen werkelijkheid opeischen en wij
mogen haar niet het juk van het physisch-natuurlijke opleggen, omdat zij over een oorspronkelijkheid beschikt, die
sedert de dagen van het criticisme meer en meer tot de
zekerheid van den geest is gaan behooren.
De wezensgelijkheid van metaphysica en moraal doet
zich in het wijsgeerig stelsel van Thomas en zijn volgelingen gevoelen in de aanwending en de rol van het Godsbegrip in de zedelijke verheldering van het ethisch felt.
In het thomistisch rationalisme is de moraal gegrondvest
op een metaphysica wier voor zedelijke verwerking vatbare hoofdstellingen het bestaan van God, de onsterfelijkheid van de ziel en de wilsvrijheid zijn. Zonder te verwijzen naar de hooger aangebrachte ontoereikendheid deter
Godsbewijzen, naar de onbewijsbaarheid der onsterfeli jkheid door het lumen naturale en naar de contradictie die
ligt in de verduidelijking der vrijheid als de autodeterminatie van het geestelijk subject, moeten wij de constructie
fout beklemtoonen waarmede de economic van het stelsel
behept is. Verklaren wij ons nader wat betreft de medewerking van de theodieca aan de moraal. Zulks zal ons
van uitvoeriger bespreking ontslaan.
In haar klassieke structuur heeft de moraal niet voor
opdracht het wezen van God te bepalen noch zijn bestaan
te bewijzen. Integendeel, zij onderstelt dat beide in en door
de metaphysica zeker gesteld zijn. Wij hebben hooger
gezien dat de metaphysica in de theodir.ea ten slotte een
hoogste zijn bereikte, dat met het volstrekte zijnsmaximum
gelijk gesteld werd. De vraag is nu : Is het hoogste zijn
Stevens het hoogste goed ? Is het Ens rerilisimum ook het
Summurn bonum? De band welke het hoogste zijn en het
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hoogste goed verbindt zou slechts dan van alle betwisting
ontheven zijn, als men het goede in zijn ontologis,:he beteekenis opvat, wat zeggen wil zoo aan het goede geen andere
beteekenis kan toegeschreven worden dan die van het zijn.
Hierdoor wordt duidelijk dat de noodzakelijke eenheid van
zijn en goed voor ons slechts bevatbaar is als een steriele,
wetenschappelijk-onbruikbare tautologie. Doch het is tevens
duidelijk dat wij daardoor de ethica van hare autonomie
berooven zonder eenig wezenlijk voordeel op te leveren,
vermits wij een tautologie toch geen voordeel kunnen
noemen.
Nog van elders uit kunnen wij de onbetrouwbaarheid
van de fundeering der moraal door de metaphysica in het
licht stellen. Binnen het raam van deze metaphysica treffen wij het Godsbegrip aan als het laatste sluitstuk van de
zijnsorde die deze laatste volkomen kan verklaren en die
den geest in zijn congeniaal streven naar eenheid berusting
brengt. De sleutel van het cosmisch mysterie is de God
der ontologie, het Ens a se. Nu zouden wij moeten bewijzen
dat het Ens a se tevens het hoogste goed of de hoogste waarde
is, daar men hunne identiteit geenszins voor klaarblijkend
houden kan. Het zijn immers volkomen logisch-scheidbare
begrippen, zou David Hume gezegd hebben. Wij vragen in
de moraal niet naar de ontvouwing van de natuur ; het gaat
er niet om de opheldering van haar gebeuren, doch inte
gendeel om het volkonien begrijpen van het zedelijk feit
van den plicht.
Is God wezenlijk de uitkomst van ons onderzoek, dan
is Hij de laatste grondslag en de hoogste beweegreden van
het plichtbewustzijn. Daartoe echter dient uitgemaakt te
worden dat het Ens a se uit de metaphysica noodzakelijker
wijze de laatste maar hoogste voor waarde van het daadleven
moet zijn, natuurlijk niet in zijn physisch verloop, doch in
zijn louter appreciatieve geestelijkheid. Welnu, deze iden-

101

titeit kan onmogelijk zekergesteld worden. God als hoogste
waarde is wel geschikt om de ethische orde te voltooien,
doch in welke verhouding de hoogste waarde staat tot de
eerste oorzaak of tot den laatsten zijnsgrond wordt in het
Thomisme nooit tot onderwerp eener grondige overweging
genomen. Wij moeten daarvoor wachten tot wanneer Kant's
problematiek dat punt aan de dagorde van den geest zal

hebben gebracht. Hieruit vloeit voort dat, indien God voor
het menschelijk daadleven het onontbeerlijk sluitstuk vertegenwoordigt, Hij op grond van de ethische probleemstelling zelf ingeroepen worden moet. God is niet de grondslag
der moraal doch omgekeerd. De moraal moet de grondslag wezen voor onze zedelijke Godserkenning.
Deze laatste ommekeer in de orde der problemen heeft
Kant aangebracht. Het is weliswaar niet onvermijdelijk dat
wij Kant's deductie van God uit het ethisch gegeven voor
eigen rekening als een onaantastbare waarheid overnemen,
doch onaanvechtbaar juist is wel de verplichting die het
verstand heeft God uit het zedelijk gegeven zelf te ontwikkelen ten einde hem als de hoogste zedelijke waarde
en als het ideaal van heiligheid voor te stellen. De innige
compenetratie en de medewerking van metaphysica en
moraal is in het wijsgeerig- bewustzijn van onzen tijol een
steen des aanstoots geworden die de religieus gestemde
gemoederen dwingt tot het verloochenen van de rationalistische tendenz die de thomistische wijsbegeerte in haar schoot
bergt. De twijfel in de geldigheid van het Thomisme breekt
zich in de huidige, katholieke wijsbegeerte baan, omdat het
stilaan duidelijk geworden is dat de God der ontologie niet
zonder meer beantwoordt aan de religieuze voorstelling van
het Opperwezen. Hoogstens erkennen zij een uiterlijk,
gekortwiekt conformisme zooals wij dat b. v. zeer typisch
bij Max Scheler aantreffen.
Het ligt niet in mi in bedoeling dit conformisme den
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critischen maatstaf aan to leggen ofschoon het verdict
eveneens streng zou uitvallen. Doch het feit dat men zijn
toevlucht tot dergelijk conformisme nemen moet bewijst dat
de rationalistische structuur van het Thomisme niet meer
.behoort tot den onaangevochten, geestelijken inhoud van
onzen tijd, vermits ook een aantal denkers die zich door
hun roeping, hun opvoeding en hun confessie tot haar
moesten aangetrokken voelen er zich van afkeeren en haar
het verwijt richten dat zij den diepen zin van de ethica niet
gevat heeft uit hoof de van de ontische verblinding welke
het voorbeeld van Aristoteles op haar uitoefende.
Uit de reeks betwistbare leerstukken der thomistische
ethica zal ik slechts twee punten naar voren brengen die
ons aantoonen hoe weinig enkelzinnig de verhouding is
waarin de verschillende leden van dit stelsel tot elkander
staan. Thomas' zedelijk criterium is tweeledig. Als onmiddellijk criterium neemt hij de conformiteit van een handeling met de menschelijke natuur of met de rede. Als laatste, verwijderd criterium geldt de conformiteit met den wil
van God. Natuur en rede zijn geen gelijkwaardige begrippen. Wanneer men de natuur opvat in de gewone beteekenis
van het woord kan zij tot geen zedelijk criterium aanleiding geven, vermits wij onmogelijk tegen de natuur in handelen kunnen. Wij zijn immers onlosbaar vastgeklonken
aan het functioneel determinisme van de natuur. Verkiest
men de rede, dan moet dadelijk gezegd worden dat het niet
over de theoretische rede kan loopen, vermits onze handelingen alsdan slechts aan een logisch schema zouden kunnen
beantwoorden, dat uiteraard vreemd is aan iedere zedelijke
apprecieering. Alleen de practische rede komt ter spraak.
In deze omstandigheden echter wordt van het criterium
niets meer geeischt dan de overeenkomstigheid met de zedelijke orde en dan staat het Thomisme van dit oogpunt uit
in een schril contrast tot den ontologischen grondslag op
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denwelken het deze orde wilde vestigen. Hoe wij het thomistisch leerstuk ook opvatten en interpreteeren, overal
ontmoeten wij op onzen weg tal van onevenwichtigheden,
die ons tot twijfel en aarzeling aansporen. Wil men vasthouden aan het tweevoudig criterium, dan is de moraal
voor zoover zij onder het tweede valt theologisch. In het
laatste geval reikt de invloed van het kerkelijk leergezag
niet verder dan tot de bepaling van hetgeen met Gods wil
overeenkomstig is of niet. De zedelijke natuurwet, het
natuurrecht en dgl. ontsnappen dan volkomen aan de jurisdictie van het leergezag. Welnu, de thomistische leer over
de verhouding van geloof en weten laat deze interpretatie
niet toe, want in haar oogen behoort de zedelijke natuurwet tot het formeel voorwerp van de kerkelijke gezagsleer.
Dan ontstaat opnieuw een tegenstrijdigheid binnen den
schoot van het systeem zelf. Zulks kan ook bezwaarlijk
vermeden worden, omdat juist rationalistische en patristische motieven van denken bier een ondeelbaar geheel uitmaken. Het Thomisme vertoont derhalve niet de kenmerken
van een groot, organisch geheel. Op verschillende plaatsen is
de zuivere samenplaatsing van heterogene leerstukken positief merkbaar en is deze zoo duidelijk, dat gelijk welke
rijkdom aan verbale subtiliteit die zoo vaak aangewend
wordt in het debat dat ons aanbelangt haar niet vermag te
verbergen.
Zeer ernstige bedenkingen rijzen op in tegenwoordigheid van de onderschatting welke kwaad en lijden, de disteleologische factoren die de volmaaktheid van de wereldorde
verstoren, in de thomistische leer te beurt vallen. Zoowel in
zijn wezen als in zijn beteekenis voor het heelal en de
menschheid wordt het kwaad niet met den noodigen ernst
in de oogen gezien en gewaardeerd. Het kwaad heeft voor
Thomas geen positieve wezenheid. Hi j verlaagt het tot
den rang eener zuivere privatio, of zuivere afwezigheid van
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zijn. Welnu, elk eerlijk gemoed moet bekennen dat dergelijk waardeoordeel over het kwaad gesproken dit groote
wereldgeheim niet gerecht wordt en indruischt tegen het
menschelijk inzicht alsmede tegen de effectieve rol welke
het kwaad in het leven aller tijden speelde. Wij begrijpen
voorzeker hoe het Thornisme tot de miskenning van het
kwaad in geheel zijn positieve, tragische werkelijkheid als
het ware genoopt werd door zijn metaphysische denkbeelden.
Heel de economie van het heelal vergt de paradoxale opvatting van kwaad en lijden die den Aquiner eigen is. Wanneer
de metaphysica de identiteit van zijn en goedheid uitroept,
dan geeft ons de eenvoudige omkeering van deze principieele houding het niet-zijn en het niet-goede of het kwaad.
Het kwaad heeft geen bepaalbaar zijn want het heeft geen
bepaalbare wezenheid. Het is derhalve slechts de privatio
van het zijn. Eens to meer geldt hier de practisch-zedelijke
valoriseering onzer handelingen als synoniem voor een
ontisch zijnskarakter. Het gebrek aan een zedelijke waarde
— en dat is toch het wezen zelf van het kwaad — staat
in het thomistisch systeem gelijk aan het niet-zijn.
Welnu, in de rechtzinnige eerlijkheid van ons zelf
groeit zoo diep de afkeer voor deze wereld- en moraalvreemde geringschatting dat wij ons met alle kracht verzetten tegen de ontologiseering van het zedelijk goed en
kwaad, en dat elk stelsel dat dergelijk leerstuk in zijn schoot
opneemt voor onzen geest achterhaald is en afgedaan heeft
als een legaat van het verleden waaraan wij in het huidig
geestesleven geen plaats meer kunnen voorbehouden. De
theodicea wordt door deze misselijke bevatting van het
kwaad gemerkteekend. Aanvankelijk was deze discipline,
die al de natuurlijke vraagstukken welke in het Godsprobleem verscholen liggen behelst, niets anders dan de verrechtvaardiging van het kwaad en het lijden voor het forum
van den verontwaardigden en verontrusten mensch, ver105

rechtvaardiging met betrekking tot het Opperwezen, terzelf dertijd oorzaak van alles en het hoogste goed. De
eigenlijke doelstelling van de theodicea is onvervulbaar :
het kwaad kan noch mag verdedigd noch in zijn werkelijkheid verminderd worden. Jets verdedigen kan niet
anders opgevat worden dan als het toekennen van een
bepaaide waarde. Welnu, voor iets dat krachtens zijn bepaling zelf de negatie van de waarde is, poogt men tevergeefs
eenige waarde te verzinnen.
De zedelijke disteologie of het bestaan van het kwaad
is een van de meest overtuigende bewijsstukken voor het
niet ontisch karakter van geheel het waardencomplex, ten
minste in den menschelijken belangenkring die wij op
grond van het algemeen waardebesef uitbrengen. De grondfout waaraan het Thomisme zich schuldig maakt ligt in de
innige vervlechting van ontologie en waardenleer of van
ontologie en moraal. Deze font ligt aan den wortel van
het grootste aantal der bedenkingen die ter gelegenheid
van de critische peiling van deze ethica bij ons oprijzen.
Zoowel als zijn verdiensten zijn ook de logische tekorten
van het Thomisme convergent. Al zijne gebreken ontspringen aan het initiaal postulaat aan Aristoteles ontleend, dat
als het ware de bron is van al zijn natuurlijke en zelfs noodzakelijk geworden vergissingen. Ook bier ligt het kwaad in
de al te optimistische overtuiging dat de rationeele wetenschap van de natuur uit of door de consecratie van het Opperwezen geschikt is om .de heterogene werkelijkheden waaruit
mensch en wereld en geest en stof bestaan zonder verkorting noch vervalsching voor den vorschenden mensch
te ontsliiiten.

**
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Met de moraal kunnen wij dit critisch onderzoek der
hoofdzakelijke articulaties van de thomistische wijsbegeerte besluiten. Door de vervlechting van de wijsbegeerte
met allerlei gezagsvolle aanspraken die de levenshouding
van den mensch raken is dergelijk onderzoek niet alleen
een objectieve onderneming van wege den critischen geest,
doch tevens de persoonlijke levensbelijdenis van den
mensch. Het Thomisme wil een levenshouding zijn. Wij
zijn dan ook berechtigd zijn aanmatigingen van uit dezen
hoek to beschouwen. Welke nu ook de persoonlijke gesteldheid van Thomas moge geweest zijn en welke historische
rol zijn monumentaal leerstelsel gespeeld heeft in het wijsgeerig denken van het Avondland, het kan niet meer aanvaard worden, orndat de geestelijke standing waaruit het
als een heerlijke sierplant is gegroeid thans achterhaald en
overwonnen is. Wanneer wij de wereld- en levensbeschouwing van een tijdstip kunnen vergelijken met een soort
naamlooze vennootschap van geestelijken aard, dan kunnen
wij Thomas niet meer in haren beheerraad beroepen orndat
hij niet meer voor de geestelijke intresten die ons aan het
hart liggen repraesentatief kan zijn.
Onder den druk van de nieuwe geestesnoodwendigheden hebben wij de spiritueele bedding verlegd uit dewelke
het Thomisme zoowel in zijn middeleeuwsche als in zijn
recente factuur tot een universeel getij is aangezwollen. De
nieuwe noodwendigheden komen zoowel nit onze critische
wetenschapsinzichten als uit onze eenvoudige, menschelijke
levenshouding. Immers juist datgene wat .Thomas als klaarblijkende waarheden, voor dewelke ieder bewijs overbodig
was, onderstelde zijn in onze geesteswereld de groote problemen geworden waarin geheel de spanning die onze hedendaagsche levensaanschouwing teekent ligt.
Onder de vlag van het realisme deed eens de middeleeuwsche lading moderne havens aan. Het is klaar dat de
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moderne wereld hierover struikelen moest zoowel uit hoof de
van het rationalistisch ideaal van de nieuwgeboren aprioristische wetenschap als wegens de irrationaliteit die, naarmate de tijd verloopt, zich op immer meer besliste wijze
op het voorplan verheft. De Renaissance voerde tegen het
Thomisme een formalistische campagne steunende op looter externe beweegredenen. Wij begrijpen deze campagne,
doch kunnen ze niet meer op hetzelfde plan voeren ten
eerste omdat de formeele beweegredenen voor ons niet meer
bestaan en ons geen belang meer inboezemen, maar vooral
omdat zakelijke gronden ons verplichten in te gaan tegen
het eerbiedwaardig acumen dat de Middeleeuwen in
Thomas' leer hebben bereikt.
Sedert Copernicus, of ten minste sedert Galilei ontplooit zich ,voor de oogen van het verbaasde menschdorn een
nieuwe wetenschap waarvan ik de wordingsgeschiedenis
in het volgende stuk zal verhalen. Deze wetenschap bleef
geen zuiver, exact weten, doch sloeg onmiddellijk in een
wijsgeerige levensvisie en in een nieuw kennisideaal om.
Om ten overstaan van deze zich allengskens tot vaste zekerheid verdichtende wetenschap zijn eigen metaphysischen
bovenbouw te redden, roept het Thomisme voor het eerst
een denkmiddel ter hulp dat het menig-maal in eigen kring
had kunnen en moeten inroepen, nl. de onderscheiding van
metaphysica en wetenschap. Deze onderscheiding kunnen
wij voorzeker aanvaarden, al gaat het bier toch om twee
phasen van een en dezelfde zijnsverklaring, `vier convergentie wij van meetaf aan kunnen vermoeden. Wanneer
het neothomisme zich echter op dit scheidend verstandsprocede beroept, verbeurt het het recht van een inductieve
metaphysica te spreken. Want zoo het inductief karakter
deter metaphysica geen geestesbedrog is, dan moet men,
zonder inconsequent te worden ten opzichte van zich zelf,
tal van metaphysische beginselen niet schragen op een
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deductie als die welke het oorzakelijkheidsbeginsel tegen
het traagheidsbeginsel en als die welke de finaliteitsberekening tegen de mechanicistische wil beveiligen.
De nieuwe inzichten van de wetenschap en van de parallel daarmede ontwikkelende, critische wijsbegeerte leidden
tot gelijke uitkomsten. Zij bewijzen ons hoe wij naast de
Aristotelisch-thomistische wereldvisie een andere kunnen
plaatsen die aan de gebreken en- de tekorten der eerste niet
deelachtig is. Wij ,bewijzen daardoor wel niet rechtstreeks
de valschheid van de thomistische, maar wij breken daardoor toch met de aanmatiging van strengste algemeengeldigheid en strikste noodzakelijkheid waarop het Thomisme
aanspraak maakt. En dat volstaat voor het oogenblik. Het
is in het beste geval niet alleen berechtigd leven en wereld
overtuigend te verklaren. Het moet naast zich andere pogingen dulden die deze verklaring langs andere bewijswegen,
doch met minstens even groote logische geslotenheid en
even groote bewijskracht voltrekken.
Bovendien het overzicht dat wij onder den vorm van
een aantal steekproeven van de thomistische grondstellingen hebben gegeven toonde aan hoevele van deze stellingen
met onze inzichten onvereenigbaar zijn en door ons dienen verworpen te worden. Het levensbeginsel dat geheel
de thomistische systematiek van het menschelijk weten
bezielt bestaat in het gaaf en ongerept bewaren van de
conformiteit van theologie en metaphysica, in de handhaving van de vereenigbaarheid van geloof en weten of,
zijn historische contingenties in acht genomen, in de apologetica der patristische godgeleerdheid door de profane
wetenschap van de klassieke oudheid. Welken vorm men
ook onder de bovengaande verkieze, geen van hen vertolkt
nog de spannende problematiek onzer hedendaagsche wijsbegeerte. Het is ons immers onverschillig geworden wat de
wijsbegeerte buiten zich zelf confirmeert of infirmeert
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Het wijsgeerig ethos verloopt in een bewust methodi s ch
ethos van theologisch agnosticisme. Met andere woorden,
de wijsbegeerte gaat haar weg zonder zich telkens te storen aan de specifieke vorderingen van de godgeleerdheid.
Wij staan als onbegrijpende vreemden tegenover de
religieuze levensbedding waaruit een stelsel als het thomistische is ontsproten. Wij blijven niettemin in dat stelsel om
verschillende redenen belangstellen. De eerste is wel
dat wij het Thomisme onmogelijk uit de geestelijke biographic van het Avondland kunnen verbannen, en wij kunnen het dienvolgens als een noodzakelijk bestanddeel voor
de historische reconstructie van het avondlandsche g -eestesleven uit onzen gezichtskring niet weren. Het is bovendien nog in zijn huidigen vorm de erfgenaam van een der
groote componenten van het Europeesch humanisme. Niet
alleen als hulpwetenschap voor de geestesgeschiedenis, doch
ook als gesloten wereld- en levensbeschouwing moet het ons
een blijvende belangstelling inboezemen. Het verbergt in zich
een problematiek die het door zijn abstracten expositievorm tevergeefs aan het oog tracht te onttrekken, doch die
wij met behulp van de Helleensche en de vroeg-christelijke
denkvormen waaruit het gesproten is vrij gemakkelijk aan
het licht kunnen brengen.
Wij hebben een paar nieuwe vensters in ons geestelijk
tehuis gestoken ; wij hebben er allerlei kleurramen in aangebracht, die ons het uitzicht op de dingen in verschillende
schakeeringen openbaren. Doch onze oogen blijven steeds
gericht op een formeel onveranderd panorama. De geesteHike rust die de Middelee'uwen in al hun ondernemingen
kenmerkt, heeft wel een groot deel van het prohlematische
dat ons in wereld en leven uitdaagt weggenomen. De onrust
die sedert de Renaissance heerscht door de geweldige uitdeining van het menschelijk waagspel en door de schitterende veroveringen van den m.odernen Prometheusmensch
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op de geheimzinnigheden van de natuur en op de verborgenheden van het geestesleven, wiens overwinning zoowel in
de gehoorzaamheid aan wereld en leven als in de roekelooze
opstandigheid tegen wereld en leven ligt, piaatst ons als
vreemden tegenover het denktype dat in het Thomisme tot
uiting komt. Doch het blijft een formeel gelijke problematiek die binnen de grenzen van de nieuwe en nieuwste wijsbegeerte wordt gediscussieerd.
Het Thomisme is derhalve, spijts al de vreemdheden
die verouderde en uitgeleefde stijlmodaliteiten aanbrengen
geen hieroglyphische codex van een aan den mensch vreemd
leven. Integendeel, het is een exemplaar van het zielsverwante dialoog van den mensch met de ongenaakbare mysteries van het 'even. De passie van het thomistisch dialoog
is niet meer de onze. Wij hebben de onze veeleer gecopieerd
op de Faustlegende. Doch ieder van ons treft in zijn geesteiijken levenswandel momenten aan waarin hij met een
vagen, onbepaalbaren weemoed terugblikt naar de zielerust
en het geestesevenwicht van de Middeleeuwen, en dat is
het levend bewijs dat ook de middeleeuwsche geestesvorm
een der eeuwige aspecten van de menschenziel weerspiegelt,
en dat de middeleeuwsche mensch evenzeer als wij door den
droom der waarheid is willen gaan, dien hij geschreven
vond in al de dingen die ons omringen en die wij meenen
to moeten doorworstelen door de beleving der tegenspraak
buiten de gevolgzaamheid aan het overgeleverd gezag, en
door de opstandigheid van ons persoonlijkste gemoed to
midden de branding van den strijd dien wij op ieder oogenblik aangaan tusschen het besef van eigen kracht en het
hulpeloos medelijden met ons eigen machteloosheid.
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De moderne Wereldvisie

astronomie kon tot den rang eener waarachtige
D E wetenschap
worden verheven van het oogenblik at
dat de Grieken, dank zij hun wezenseigene geestesconformatie, de wiskunde op de hemelkunde toepasten. Aan de
school van Pythagoras komen op dat gebied zeer groote
verdiensten toe. Tot de vroegste veroveringen op de primitieve cosmogonien uit het voor-wetenschappelijk tijdvak
van den bespiegelenden geest van den Hellas behoort de
erkenning van de bolvormigheid van de aarde en van al de
overige hemellichamen. Exacte waarneming schijnt echter
vreemd geweest to zijn aan deze ontdekking. De Pythagoreers immers hielden den cirkel en alleS wat aan dezen
meetkundigen vorm herinnert voor den meest oorspronkelijken en meest edelen, bijna religieus gewijcien . vorm. De
grootste onder de hemelkundigen van deze vroege, praesocratische school was ongetwijfeld Eudoxos van Cnidos.
Juist omdat Aristoteles wist dat hij persoonlijk zeer weinig
bedreven was op astronomisch gebied en geen orgaan noch
inzicht voor deze wetenschap bezat, ontleende hij zijn astronomische denkbeelden aan dezen buitengewoon begaaiden
geleerde.
Van alle bijzonderheden of gezien mogen wij beweren
dat Griekenland het heelal door het oog van het geocentrisme heeft gezien, en het bewees daardoor zijn kinderlijk
vertrouwen in de planeet die het zijn vasten levensbodem
verschafte en het tot woonplaats strekte. Deze planeet was
bolvormig. De hemel, d. w. z. de ruimte waarin de aarde
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gehuld is, deelt denzelfden, vorm en het hemelgewelf, dat
de Grieken zich in hun ingeboren tegenzin voor iedere
oneindigheidsvoorstelling, als strict begrensd voorstelden,
voltrekt een kringbeweging waarvan de aarde het onbewogen en onbewegelijk centrum uitmaakt.
De onregelmatigheid welke men in deze universeele
beweging kon waarnemen en die voor de Grieksche cijferkunst en de Grieksche instrumentiek niet onopgemerkt
was gebleven, poogde Eudoxos te neutraliseeren door het
invoeren van zeven en twintig homocentrische kringen.
Een ander hemelkundige, nl. Calyppos voegde er nog vijf
andere aan toe, terwiji Aristoteles de reeds door dit bijwerk
sterk ingewikkeld gewordene structuur van het heelal nog
verder compliceerde door het getal dezer kringen tot vijf
en vijftig op te voeren. De leerlingen die te Alexandria
in zijn spoor traden hebben het verschil aan schittering
niet opgemerkt, dat planeten, zooals Mars en Venus, vertoonden, want in tegengesteld geval zou hen dit onmiddellijk de vele verkeerdheden van het Aristotelisch wereldbeeld geopenbaard hebben. Niet onverdienstelijke geleerden zooals een Autolycos, een Aristylos en een Timorcharsis
konden zich uit den greep van deze peripatetische wereldvisie niet loswerken, uitzondering gemaakt wellicht, zooals
inderdaad veelal wordt aangenomen, voor Autolycos.
Later zullen wij aanstippen hoe de ontwikkeling van
de mechanica de noodzakelijke voorwaarde is tot den vooruitgang in de astronomic in den loop van de XVIe en de
XVIIe eeuw. Dat is ook het geval voor de na-Aristotelische,
Alexandrijnsche periode. Met Euclides, Eratosthenes en
Archimedes viert de studie van de beweging haar eerste
triomfen in het Avondland, en Hipparchos zet de eerste
schreden op den weg der driehoeksmeting. Er is echter
meer. Want reeds voor deze eerste, glorieuze periode der
nlechanica bemerken wij ongeveer 250 jaar voor onze tijd116

rekening hoe Aristarchos van Samos met een waarlijk
genialen blik zeer moderne inzichten in de hemelstructuur
wist te veroveren. Tot deze laatste behooren onder meer
de centraliteit van de zon in het hemeistelsel en de wenteling van de aarde rond dit centraal punt in gezelschap
van de overige hemellichamen. Ontleende hij deze denkbeelden, met dewelke hij in zijn tijd vrijwel alleen staat,
aan een Pythagorier met name Philolaos, wiens denkbeelden onder vorm van hypothese voorgedragen aan het heliocentrisme herinneren ? Of aan Heraclides van Pontos ?
Zulks is moeilijk uit te maken, doch is niet waarschijnlijk,
vermits wij Aristarchos in zijn werk als een ernstig geleerde
leeren kennen die met een zeer ontvankelijken zin voor
ervaring en persoonlijke waarneming gewapend was. En
alsof het noodlot ook op een andere bijzonderheid nog in
hem den modernen tijd wilde voorafbeelden, wordt Aristarchos evenals Galilei door de Polis van goddeloosheid
beschuldigd.
Die eerste en misschien eenige aanvoeling van ons huidig, heliocentrisch wereldbeeld ging roemloos verloren. De
breuk van de Europeesche cultuur met fle gave, Grieksche
geleerdheidsoverlevering was te groot om dit teeken der
helleensche helderziendheid van den overgang te redden.
Hetgeen vele eeuwen later den modernen geest zal aangerekend worden als een zijner meest diepgaande en mooiste
veroveringen en waarin die geest terecht een zijner onvervreemdbaarste adelbrieven zal zien, wordt door Europa
voorbijgegaan, misschien als een paradox bejegend, en
moest het in elk geval afleggen tegen de starheid van reeds
gevestigde tradities.
Archimedes, Eratosthenes, Appolonius, van wien wij
nochtans weten dat hij het homocyclenstelsel van Aristoteles heeft verworpen 4zonder dat wij daarbij kunnen vaststellen of hij ze reeds door de latere epicyclen van Ptole117

maeus verving, noch de groote Hipparchos en zijn leerlingen : Posidoneos, Theodoor uit Bithynie en Geminus, met
wien wij onze tijdrekening naderen, hebben de ideeen van
Aristarchos uitgebaat noch hebben ze in direct verband
gebracht met de vele onnauwkeurigheden van het Aristotelisch systeem.Zij zagen het verkeerde van dit systeem
duidelijk in, doch waren niet bij machte ermede op te ruimen. Een Nicetas uit Syracusa schrijft aan al de hemellichamen, met uitzondering nochtans van de aarde, de onbewegelijkheid toe en verklaarde op die wijze de illusies welke
wij betreffende de hemelbeweging zoo menigmaal koe
steren. De Romeinsche compilatoren, zooals een Plinius, een
Cicero, enz., halen al deze opinies in hun encyclopedien
aan, doch nemen niettemin met de oncritische zelfgenoeg-zaamheid die de hellenistische geleerdenwereld kenmerkt,
het helleensch-alexandrijnsch geocentrisme zonder veel
critischen zin te laten blijken, voor eigen rekening over.
In het tweede kwart van de IP eeuw kreeg het wereldbeeld zijn laatste afronding en bepaalden vorm dien het
gedurende veertien honderd jaren niet meer verliezen zal.
Dat geschiedde door de Alinagest van Ptolemaeus. Dit
standaardwerk der antieke hemelkunde heeft zijn aanloop
genomen met de erkenning van twee fundamenteele gebreken in het hemelstelsel van Aristoteles, nl. de niet opgehelderde onregelmatigheid in den jaarlijkschen zonnestand
en de onregelmatigheid in de planetarische beweging. Ptolemaeus wil deze onregelmatigheden uitschakelen door den
aanvoer van een stel epicyclen in plaats van de talrijke
homocyclen van zijn voorganger, en door beroep te doen
op de excentrische beweging-. Door dit grootscheepsch
werk uit den laat-Griekschen tijd krijgt de g-eocentrische
hypothese vat op de geesten in de uur der beslissende, religieuze kentering die het aanschijn van het Avondland ten
gronde uit zal wijzigen en binnen het Romensche rijk tot
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nieuwe problemen van wereldhistorischen aard aanleiding
zal geven. Deze kentering zette zich in de Romeinsche en
de Hellenistische wereld niet door zonder blijk te geven
van . vijandigheid tegen en wantrouwen in het laiek weten.
Zij uitte zich in de onberedeneerde vereenzelving van het
natuuronderzoek met zondigheid en in het hart van het
nieuw geloof doodde het die aardschgerichte nieuwsgierigheid welke de moeder van alle kennis is.
Nochtans bewaarden de Alexandrijnsche kringen het
wereldbeeld van Ptoleniaeus als de onverliesbare erfenis
van het verleden. Van de IIIe tot de IV' eeuw vinden wij
het immers terug bij Tatius, bij Theon van Alexandria,
bij de ongelukkige Hypathia en bij Pappus. Ook de
Atheensche school met Proclos, Diadochos en Simplicius
als hoofdvertegenwoordig-ers geeft het niet prijs en zoo
gaan wij het terugvinden in de zware compilaties van een
Martianus Capella en een Macrobius. Datgene wat de
gekerstende volkeren hebben verloren of wet zonder er veel
aandacht aan te schenken nageschreven hebben is nochtans
een kostbaar bestanddeel van de cultuur die de weergaloos
snelle uitbreiding van den Islam op den voet gevolgd is. De
Ptolemaeische astronomie verhuisde achtereenvolgens naar
de belangrijkste centra waarheen zich de Arabische beweging zal richten : wij ontmoeten haar van 780 tot 1000 te
Bagdad, in de daaropvolgende eeuw (van 1000 tot 1100)
te Kairo en vandaar van 1000 tot 1300 op het Iberisch
schiereiland. De voornaamste naam in Klein Azie is AlBattari, in Egypte Al-Hazen, terwijl Arzachel in Spanje
de hoofdfiguur is. De Arabische astronomie die ten lange
laatste leidde tot de opstelling van de Alfonsinische tafelen
rond het midden van de XIII' eeuw, bleef in al hare allures
Ptolemaeisch. In den loop van de Xe-XIe eeuw werd de Almagest vertaald en door deze vertaling werd hi j toegankelijk voor de christelijke Middeleeuwen. Tot aan de periode
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van het humanisme ondergaat dit wereldbeeld slechts zeer
geringe wijzigingen en alles bij mekaar hebben de geleerden der tusschen liggende eeuwen er zeer weinig belangstelling voor getoond.
De humanistische wedergeboorte beef t, zoo leerden
wij immer, in Europa een gunstige. atmosfeer voor de
geleerdheid en de studie geschapen. Gedragen door een sterk
vertrouwen in eigen kracht, en aangewakkerd door de ontgoocheling tot dewelke de scholastieke cultuur in den laatmiddeleeuwschen tijd aanleiding gaf, kwam de geest in
verzet tegen den druk van het gezag dat Aristoteles op de
school uitoefende en tegen de belemmering die hij van wege
het religieus dogma en de kerkelijke tucht meende to ondervinden in het positief natuuronderzoek en in de ongebondene vrijheid van denken die hij opvorderde. De litteraire
kennis die Europa van de Grieksche cultuur bezat vond een
niet onbelangrijke verruiming door de vlucht van de Byzantijnsche geleerden voor de Turken, die zich in Florentie
kwamen vestigen. In de talrijke, Italiaansche vrijsteden
heerschte er in de laatste helft van de XVe eeuw een zeer
aanzienlijke gisting bij den geleerden stand. Naast de vele
Platonisch-Plotinische stelsels die het Aristotelische langzaam mar zeker ondermijnen en ten slotte verdringen, ontstaat in hun midden een half technische, half mystische
'dock in beide gevallen onmiskenbaar pantheistische natuurphilosophie. Zij is ongetwijfeld van geringer wetenschappelijk gehalte dan de eerbiedwaardige Ptolemaeische en kon
zich met deze niet meten. Haar mystieke inspiratie is daar
grootendeels de oorzaak van. Doch anderzijds is zij
gemerkteekend door een zuivere zelfstandigheid van denken en een voor den tijd zeer opmerkenswaardige vrijheid.
van oordeelen.
Welnu, deze half-mystieke natuurphilosophie is noch120

tans de vindplaats voor de eerste starnelingen tot fundeering van de mechanica. Onder de vroegste vertegenwoordigers ervan moet de beroemde schilder Leonardo da Vinci
met eere vermeld worden. Op grond van denzelfden dubbelen grondslag leidt, van zuiver speculatief standpunt uit,
Kardinaal de Cusa, die zonder de minste aarzeling voor de
alles overtreffende persoonlijkheid der late-middeleeuwen
of wet der eerste jeugdjaren van het humanisme moet
gehouden worden, talrijke en tevens toekomstzware wijzigingen in het wereldbeeld in.
De basis van het wereldbeeld dat de Cusaner ontwierp
blij ft natuurlijk in wezen geocentrisch. Doch de aarde
is toch reeds naar zijn gevoelen een bewegend lichaam : zij
voert een beweging rond haar eigen as uit. Stippen wij
terloops aan dat in de XIII' eeuw Oresmes er dezelfde
meening had op nagehouden en dat een tijdgenoot van den
bisschop van Brixen nl. een zekere Celio Calcagnini, tot
dezeifde overtuiging gekomen was.
Deze vruchtbare idee, die als een definitieve aanwinst
voor het wetenschappelijk wereldbeeld had kunnen gelden,
werd, helaas, door de twee befaamde hemelkundigen,
Peurbach en Regiomontanus, opnieuw afgewezen en tegen
de ganghebbende geruild. Deze twee geleerden bewezen
nochtans aan het modern denken een dienst waarvan men
de waarde moeilijk overschatten kan. Peurbach vertaalde
in het Latijn de Almagest naar den oorspronkelijken Griekschen tekst, dien de humanistische kardinaal Bessarion van
zijn gezantschappen uit het Oosten had meegebracht naar
Italie. Regiomontanus werkte mede aan deze belangrijke
onderneming en had op zijn collega toch dit voor, dat hij
notitie nam van de beweging der aarde rond hare as en
van de antieke, heliocentrische hypothese, ofschoon hij geen
van beide kon aanvaarden. Zoover stond ongeveer de astronomische wereldvisie op het oogenblik dat op de Duitsch-
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Poolsche grens een liefdadig, waarheid- en ordelievend,
en zachtzinnig kanunnik zijn leven besluit met de publicatie van het wereldschokkend werk : De Orbium Revolutionibus (1543). Met Copernicus staan wij op den drempel
van de moderne hemelkunde.
Het kan zijn nut hebben zich of te vragen waarom
Aristoteles, een heidensch denker toch, wrens afstand van
het christelijk spiritualisme oneindig grooter was dan het
met de meeste Grieksche denkers en vooral met Plato het
geval was, zoo een uitnemende plaats in het hart van de
christelijke Middeleeuwen heeft kunnen veroveren in den
schaduw van den platoniseerenden Augustinus, den grootsten der Westersche Kerkvaders. Sedert de dagen van het
neothomisme schijnt de gematigd realistische ken- en zijnsleer de reden te zijn waarom de Kerk het Aristotelisme
onder zijn bescherming neemt, doch zulks kon voor de Middeleeuwen de ware reden niet zijn, daar nog geen Kant
langs daar was voorbijgegaan. De ware reden ligt dus
elders. De cosmologie van Aristoteles kwam de fundamenteele geloofsovertuiging van het Christendom in een persoonlijken God, en zijn onderscheid met het geschapen
heelal meer tegemoet dan het Platonisme of het neoplatonisme. Daarom hebben de theologen uit de Middeleeuwen
de leer van den Stagiriet dankbaar en willig zelfs uit de
handen van de Arabieren aanvaard. In Aristoteles' wereldbeeld immers is het heelal niet oneindig. Het graviteert
rond de gelsoleerde aarde. En voor zoover het goddelijk
wezen in deze wereldverklaring naar voren treedt, verschijnt
het altijd op een oneindigen afstand van dit cosmologisch
proces. Tusschen God en het heelal gaapt er dus een onoverbrugbare kloof die het christendom voldoende speelruimte
liet om ze door de leer der veropenbaarde theologie aan te
vullen. Zoo wend een heidensche wereldvisie wegens hare
vereenigbaarheid met bet dogma de grondslag van het
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theologisch wereldbeeld der christelijke middeleeuwen.
De nieuwe atmosfeer van geestelijke vrijheid die zich
met het humanisme over geheel het Avondland verbreidde
was niet toereikend om dadelijk en zonder omwegen met
de Ptolemaeische wereldvisie of te rekenen en Naar door
een andere te vervangen. De ongenade van Aristoteles was
daartoe wel de onmisbare voorwaarde, doch anderzijds
moest de wetenschappelijke ontoereikendheid van dit
wereldsysteem door een aantal nauwkeurige waarnemingen
en gebeurtenissen in het licht worden gesteld. De eerste
gebeurtenissen die aan de waarachtigheid van dit beeld
deden twijfelen waren de groote ontdekkingsreizen der
Iberische en Italiaansche avonturiers. Colombus ontdekte
Amerika en Magellaan vaart om de aarde. Deze is dus een
sfeer die vrij in de hemelruimte bestaat.
De tweede gelegenheid moeten wij zoeken langs de
zijde van het ontwakend Renaissancebewustzijn. Tegen de
meening van Aristoteles in, rees de overtuiging op dat het
heelal in de ruimte onbegrensd is. Wij vinden deze gedachte
het sterkst van al bij de Cusa uitgedrukt. Het onbewogen
centrum van het heelal is niet meer de aarde zooals voor
Aristoteles en Ptolemaeus, doch God zelf. De oneindigheid van God is de eenige, ware omtrek van het heelal, doch
binnen de grenzen van dit heelal is alles aan de wetten
der beweging onderworpen, lezen wij in het De Docta Ignorantia. Wanneer dus het heelal als een oneindige schepping
wordt gezien, raakt de zekerhei,d van de centrale plaats
die de aarde vroeger in het wereldsysteem innam aan het
wankelen. Ten slotte voelden al de natuurgeleerden het
door Ptolemaeus uitgedachte epicyclenstelsel als een veel
te ingewikkeld bijwerk van hypothetische wezenheden aan.
Bij de Cusa was reeds het vaag besef van de natuureconomie opgegaan die immer naar de grootst lnogelijke resultaten met den geringsten aanvoer van middek-n streeft.
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Gevormd in de school van Regiomontanus, gesterkt
door de lectuur van de Cusa's werken en tijdens meerdere
reizen in Italie in aanraking gekomen met het humanisme.
bleef Copernicus ongeveer veertig jaar in tete a tete met
zijn werk, dat hij iets voor zijn dood aan zijn vriend
Ossiander toevertrouwde. Ten einde gebeurlijk verzet te
breken of nuttelooze herrie te vermijden, hood deze het
nieuw wereldbeeld de geleerden en de godgeleerden aan
onder den vorm eener louter heuristische hypot'hese en
niet als een stellige wereldbeschouwing. De Renaissancegeest had in zijn speculatieven overmoed de wegen daartoe
gebaand en uit alle kracht riep deze geest om de vereenvoudiging van de buitensporige verwikkeldheid van de
hemelstructuur.
Copernicus heeft op het gebied van de astronomic
geredeneerd zooals Descartes ongeveer een eeuw later zal
redeneeren op het gebied der wijsbegeerte. De fragmentaire hernieuwing van het traditioneele wereldbeeld beloofde
weinig zaaks om het lijf te hebben. Daarom besloot Copernicus evenals Descartes formeel alles te vergeten wat hen
door de Middeleeuwen was overgeleverd geworden en zocht
rechtstreeks aansluiting bij de leerredenen van de Oudheid
zonder aandacht te schenken aan de leer van de school.
Volgens het eigen getuigenis van Copernicus bestond zijn
eerste werk in het bijeenbrengen van al de fragmenten
waarin de opinies van de Grieken over de wereldsamenstelling werden overgeleverd. Op die wijze kwam hi j Aristarchos van Samos, Philolaos, Heraclides van Pontos en
Nicetas op het spoor die hem zonder verdere omwegen tot
een ommekeer in de ganghebbende, astronomische overwegingen geleid hebben.
Met een even groote naiveteit als die welke Pythagoras' school kenmerkte, breidt Copernicus de sfericiteit van
de aarde tot het heelal uit. Immers voor deze uitbreiding
-
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beschikte hij over niet het g -eringste bewijs. Dit sferisch
heelal, dat uit ontelbare, eveneens sferische lichamen is
samengesteld, voltrekt een kringbeweging. In dit groote
universurn is onze planeet, de aarde, een zeer klein stipje
dat veel kleiner is dan de zon en onberekenbaar nietig in
vergelijking met het zich in de ruimte verliezend heelal.
Ons, die als spectateurs tegenover dit bewegend al staan,
grijpt de illusie aan dat rondom het onbewogen standpunt
dat wij in onze eigen oog-en innemen het oneindig heelal
als rond een centrum graviteert, alsof het kleine wereldstipje
der aarde geheel de belangstelling van God had weggedragen, die deze belangstelling heeft neergeschreven in de
rotatiehulde van de oneindige wereldruimte aan onze aarde.
Copernicus stelde zich echter de vraag of dergelijk
egocentrisch standpunt van wege de bewoners der aarde
niet te gronde uit verkeerd is. Het wereldgebeuren is niet
.berekend op noch geconditioneerd door de menschelijke
psyche en kan dus door het beroep op hare finaliteit niet
verklaard worden. In die voorwaarde kan de centraliteit
van de aarde zeer goed van onzentwege een natuurlijke
illusie zijn, want elk uitzicht op de beweging moet voor 's
menschen oog relatief wezen, wanneer wij zelf in het rotatieproces zijn betrokken. Ten gevolge 'daarvan zou de
mensch, zelf van op een bewegende aarde, den hemel zien
bewegen. Aan de illusie van de zintuigen kunnen wij ons
niet onttrekken. Doch onze plicht is het ze voortdurend door
het verstand te corrigeeren en ze met behulp van de wiskunde tot haar ware verhoudingen te herleiden.
In dit hypothetisch voorgedragen hemelstelsel is de
aarde een planeet die een dubbele beweging beschrijft ; vooreerst een omloop rond haar eigen as en vervolgens samen
met de overige planeten een omloop rond de zon. Dat
wij nu onder de redenen die Copernicus aanzetten om te
twijfelen aan de centrale plaats van de aarde in het wereld125

ruim haar vergelijkenderwijze geringe grootte en quantiteit aantref fen, doet in ons het vermoeden oprijzen dat hem
iets voor den geest zweefde dat aan de attractie van Newton
doet denken. Tegen het duizendjarig rijk van Ptolemaeus'
wereldbeeld en tegen de onafwendbare illusie van 's menschen zintuigen in, stelt de kanunnik van Thorn de zon als
middenpunt voor rond hetwelk Mercurius, Venus, de aarde,
Mars, Jupiter, Saturnus en de sterrenhemel in concentrische
banen wentelen.
Copernicus nochtans verzaakte niet aan de volmaakte
cirkelbaan welke sedert de stoute droomen van Pythagoras
aan iedere hemelbeweging werd voorgeschreven, en deze
slaafsche volgzaamheid ten opzichte van de traditie vernietigde opnieuw een deel van de door het nieuwe stelsel gewonnen eenvoudigheid. De grootere eenvoudigheid was niettemin het eenig inslaand argument voor het jongste heliocentrisme. De epicyclen bleven een onontkoombare noodzakelijkheid wegens de kringvormige beweging waaraan Copernicus trouw bleef. De zwakke basis van het stelsel die ten
slotte slechts in een hypothetische fantasie en in een beroep
op den eenvoud bestond, verklaart ons op voldoende wijze
het gering succes dat zijn toekomstzware boek bij zijn
tijdgenooten mocht oogsten.
Toch was het nieuw stelsel reeds veel eenvoudiger want
slechts afhankelijk van een juiste afstandstafel der onderscheiden planeten en deze tafel stelde Copernicus met een
vrij groote nauwkeurigheid op. Van die nauwkeurigheid
geven wij ons rekenschap door het felt dat het hier slechts
gaat om verhoudingsgetallen, die bepaald worden buiten
den wezenlijken afstand van aarde en zon om, afstand
die eerst drie eeuwen later op een voldoende wijze zal aangegeven worden. Doch de epicyclentheorie deed het voorkomen alsof met het de Orbium Revolutionibus geen revolutie had plaats gegrepen en Europa slechts een astrono126

mische hypothese rijker was geworden. Zoo weinig overweldigend werkte het boek op de tijdgenooten in dat TychoBrahe zich volstrekt aan de nieuwe hypothese niet stoorde
en op den tijdvasten geocentrischen bodem de astronomie methodisch veel grondiger uitwerkte dan Copernicus,
en zijn werken de overlading-shaven naar Kepler's arbeid
kunnen genoemd worden die het heliocentrisme van zijn
gebreken zal zuiveren.Het bock zelf dat door zijn auteur
aan Paus Paul III opgedragen was — de geschiedenis is
soms ironisch — moest echter wachten op het bezielend
woord van een monnik om in al zijn grootheid to worden
begrepen. Eerst dan, wanneer de algemeen-wijsgeerige
gevolgen dezer hypothese zich zullen uitgebreid hebben
over geheel het geestesleven, zal het Avondland beseffen
wat is geschied.
Welke zijn deze philosophische gevolgen ? In de allereerste plaats ligt de ondergang van de middeleeuwsche
wereldbeschouwing die steunde op het Aristotelisch
dualisme in de schroeflijn van Copernicus' werelddroom,
en in de aanleiding die deze ontworteling onvermijdelijk
rnaakte was de geestelijke bedding geschapen waaruit de
monistische en de pantheistische visie van leven en wereld
zich over de moderne tijden heen zal blijven voortbewegen.
De oneindigheid van het heelal, de identiteit van de cosmische stof en ten slotte de identiteit van God met het heelal
zijn drie takken die zich in het bestek van een halve eeuw
greffelen op den gemeenschappelijken stam van het heliocentrisme.
Zoowel de verovering der wereld langsom de zee door
Magellaan als de stoute droom van Copernicus bevestigden
de uitspraak van Colombus : << De aarde is klein doch de
hemel verwijdt zich tot in het oneindige. » Het onophoudend recul der hemellichamen in de peillooze ruimte vervaagt in den geest van den mensch de evidentie van de
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begrensheid der hemelruimte. In deze ruimte is de aarde
niets meer dan een punt zooals de andere planeten. Er
bestaat dus geen wezensverschil tusschen onze donkere
aarde en de tallooze, lichtende bewoners van het firmament.
En als er tusschen de aarde en de overige hemellichamen
geen wezensverschil kan opgemerkt worden, dan zijn deze
laatste evengoed als de aarde bewoonde werelden en dan
groeit er stoffelijk en geestelijk leven op al de sterrebeelden die wij slechts als de zwijgzame passagiers van den
nacht boven onze hoof den zien schitteren en die met ons
rond de zon als rond hun centrum graviteeren. De droom
van de pluraliteit der bewoonde werelden behoort stilaan
tot de gewone droombeelden van het Wes ten, hoe scherp
de godgeleerden zich ook pogen to verzetten tegen deze
onschuldige fantasie van den modernen mensch.
Breidt zich nu deze hemelruimte tot in het oneindige
uit, dan is er geen bepaalbare plaats meer voor een transcendente, van het heelal onderscheiden Godheid, want men
kan geen twee oneindigheden naast elkaar stellen in de
orde van het bestaan. God kan in deze ornstandigheden niet
anders dan als een immanent wezen gedacht worden en
Hij wordt aangezien als het levens- en bezielingsbeginsel
van de werkelijkheid. Dan ligt ook het vermoeden bij de
hand dat God het gesubstantifieerd begrip is van de wettelijke orde die in het cosmisch gebeuren inwoont en de mystieke vertolking is van het natuurdeterminisme. V6Or het
heliocentrisme treft men ongetwijfeld in de geestesgeschiedenis het pantheisme aan. Doch als wij scherper toekijken merken wij dat het hier een logos-pantheIsme en niet
een cosmopantheisme betreft zooals na het heliocentrisme.
Het « en kai pan >>, dat vroeger immer onder den vorm
eener idee werd opgevat, wordt nu het heelal zelf in zijn
stoffelijken zoowel als in zijn geestelijken verschijnin - ;vorm. Het vermoeden der universeele eenheid van atie
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wezen is de ideale grondsiag voor de bespiegeling van
Copernicus' tijdgenooten. De Italiaansche natuurphilosophen waren van deze idee vervuld. Het levenswerk van
Paracelsus berust op de universeele eenheid als op een onverwoestbaar voetstuk. Zij zal de ideeele drijfkracht uitmaken
voor de latere substantiebepaling van Descartes, waaruit
Spinoza in de restlooze rechtlijnigheid van zijn dialectisch
kunnen het pantheisme zal afleiden, evenals zij het verborgen leitmotief zal wezen voor de mystieke bespiegeling
van den ietwat zonderlingen doch immer sympathieken
Bohme.
De middeleeuwsche wereldvisie sleepte in haar door
Copernicus' omwenteling veroorzaakten val een goed stuk
menschelijken hoogmoed mede. Het middenpunt van het
heelal is de aarde. Het centrum van de aarde is de mensch,
want zij schijnt hem in eigendom toe te behooren. Zoo
luidde het oordeel voor deze omwenteling. De plaats derhalve die de mensch in het heelal opvorderde was de allereerste. God scheen het heelal te hebben geschapen als een
nuttig warmte- en lichtgevend wezen voor de menschheid
en als een object van aesthetisch genot voor hare begenadigde elite. In het zondvloedverhaal van de Genesis boeten heelal en aarde met den mensch mede voor het vergrijp
van dezen laatste tegen de goddelijke levensvoorschriften.
In het christendom wordt de egocentrische beschouwing
van het heelal nog sterker beklemtoond. God zelf had den
hemel verlaten voor het heil van den mensch en hem de
geprivilegieerde boodschap van het Evangelie en de
Verlossing gebracht. Tegelijkertijd sprak dit Evangelie de
cosmische vernietiging op het einde der tijden veel duidelijker uit dan het oud verbond, om de eschatologische verbeelding van de Joden te tref fen.
Het heliocentrisme stelt een einde aan de uitzonderlijke plaats die de aarde te midden van de cosmische struc-
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tuur in de verbeelding van de menschen inneemt. Naar
gelang de aarde afdaalt tot den rang van nietige fractie in
het eindeloos proces, stijgt de cosmos als geheel gelijkmatig in aanzien. De mensch voelt zich veel kleiner dan vroeger. Zijn soortbelangen verbleeken voor de onpeilbare naamen ziellooze, doch majestatisch-grootsche banen die het
heelal beschrijft. De geestelijke bezorgdheid van den
mensch gaat dezelfde richting uit. Het middeleeuwsch denken graviteerde rond God doch liet in haar natuurlijk
proces van hierarchische opklimming de heele Schepping
eerst langs den weg van den mensch omgaan. Zijn metaphysica was berekend op den mensch met zijn vermogen en zijn
overmoed. Zijn wetenschap staat in den dienst van menscheliijke belangen. De geest gelijkt aan een praeceptor die aan
koningskinderen de kunst van het wereldregiment leert met
het doel zich van de wereld ten eigen gerieve te bedienen. Uit
den geestelijken neerslag van de omvorming van het wereldbeeld echter rijst een natuurlijke beschouwingswijze der
dingen sub specie aeternitatis omhoog, wier belangencentrum buiten den menschenkring verplaatst is en die het heelal
tot voorwerp van bespiegeling en tot maatstaf van waardeering beef t, al is het natuurlijk dat naast de objectieve
streving ook de anthropocentrische van vroeger blijft voortbewaard. Het empirisme van een Francis Bacon dat eerst
een halve eeuw later Europa als methodische denkregel
wordt voorgehouden, en dat de wereldkennis opvat als de
geestelijke propyleengang tot de wereldbeheersching, staat
in zoover meer op middeleeuwschen dan op modernen
bodem, hoe modern en antimiddeleeuwsch het van elders uit
moge blijken.
Schijnt het anthropocentrisme den mensch nit zijn
eminente stelling te hebben verdreven, toch wordt hem een
andere heerschappij over de wereld gegund, omdat hij zich
in het idealisme een ander centralisatiepunt weet te ver-
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overen, vanwaar de geest zijn meesterschap op het kennisobject doet gelden. Voor onze zintuigen is het heliocentrisme een ware uitdaging. Zij zijn ten prooi aan onvermijdelijke illusies en ieder voorstellngscomplex krijgt een
louter subjectieve en relatieve beteekenis. De twijfel in de
waarde van onze zintuigelijke kennis is het uitgangspunt
van de kommervolle vraag der kennistheorie : Wat is waarheid ? Het middeleeuwsch dogmatisme beschouwde de vraag
welke Spinoza inkleedde in de formule : Ordo et connexio
idearum idem est ac ordo et connezio rerum niet tot een
voorwerp van onderzoek of discussie. Het nalef geloof in
de overeenstemming van zijn en denken of van buitenwereld
en voorstelling heerschte er op een volstrekt onbesproken
wi j ze.
Copernicus' hypothese echter breekt met het vertrouwen in de zintuigen, de eenige organen die ons met de buitenwereld in betrekking stellen, af. De voorstellingen die
zij ons geven zijn in het licht dezer hypothese valsch
bevonden. Onze ideeen nu zijn uit de zintuigelijke voorstellingen geabstraheerd en worden deswegen op een harde
proef gesteld. Wij kunnen het subjectief aandeel van onze
psychische wereld onmogelijk afzonderen. De mensch is
dus de bron van iedere wereldkennis en de bron van iedere
werkelijkheid. Het geloof in de conformitas rei et intellectus
is niet in opspraak gebracht, doch de res wordt een schepping onzer voorstellingsvermogens, al blij ft het ook in dit
nieuw inzicht geheimzinnig waarom wij die bepaalde voorstellingen hebben bij uitsluiting van andere.
Hieruit moest het fataal elken waarnerner -blijken hoe
ieder mensch een gesloten wereld vormt die niet buiten
zich zelf kan treden. De waarheid wordt zeer grillig en het
half sceptisch individualisme beheerscht weldra het aanzienlijkste deel van de denkende wereld. De waarheid
is niet langer een zaak van overeenstemming tusschen een
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uitwendig object en een subjectieve voorstelling. doch een
zaak van systeem en methode. Het oordeel is waar als het
zich voegt in een algemeen rationeel systeem waarvan al
de leden elkander schragen en zich wederkeerig ondersteunen, verificeeren en verrechtvaardigen. Dat zal een van
de onuitgesproken veronderstellingen van het Cartesianisme worden. Met een woord, het heliocentrisme wordt
een der machtigste aandriften tot de idealistische denkgewoonte die sedert het nominalisme reeds onvermijdelijk
was geworden en slechts ten voile leefbaar zal zijn door
de tweede Coperniciaansche hypothese, nl. die van het
criticisme.
Dat alles is een zaak van systeem, doch tevens een zaak
van methode. Wij danken het werk van Copernicus niet
aan een of ander gelukkig toeval : het is ontstaan dank zij de
kennismiddelen van de Oudheid en de Renaissance. Doch
het borg in zijn schoot de kern eener nog veel vruchtbaarder africhting van het natuuronderzoek. De metaphysische
heuristiek bleek tot dusver geen gelukkig procede voor de
exacte en de positieve wetenschap te wezen. De afwezigheid eener waarlijk progressieve physica, mechanica en
astronomie uit het leercomplex van de Middeleeuwen was
kenschetsend voor het ontoereikend karakter der philosophische aanmatigingen in de beheersching van natuurproblemen.
De hypothese van Copernicus was zoo niet de voorwaarde, dan toch een van de meewerkende oorzaken die
de autonomie van de natuurwetenschap in het algemeen
ten overstaan van de metaphysisch-speculatieve kennismethode zou zeker stellen. Hare autonomie wordt gedragen
op de handen van de waarneming en de algemeene mechanica, of, om het met een woord te zeggen, zij berust op
de aanwending van de wiskunde op de waarnemingsgegevens, waardoor de wetenschap dezer laatste een universali-
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teit wordt gewaarborgd die onze instemming onweerstaanbaar meevoert. Op die wijze mogen wij zeggen dat het heliocentrisme, spijts het hypothetisch karakter dat Copernicus
er voorzichtigheidshalve aan hechtte en door de geestelijke
ommekeer waarvan het blijk gaf, de wegbereider was voor
de meer vakkundige en methodisch geschoolder behandeling der natuurkennis van een Kepler, een GaMei en een
Newton.
Ofschoon Copernicus en zijn latere geesterverwanten
het vraagstuk van het wijsgeerig- realisme niet hebben aangeraakt en wellicht niet eens hebben vermoed, zouden zij
toch de gelijkwaardigheid van object en voorstelling moeten terugvinden hebben op den bodem hunner omwenteling in de astronomie, indien zij hun peillood naar de wijsgeerige gevolgen ervan hadden uitgeworpen. wetenschap
immers kan niet langer de ontvouwing zijn van het voor
het oog van den waarnemer verborgen wezen der ding -en.
Zij is de kennis hunner verschijnselen, m. a. w. het systeem
hunner onderlinge, quantitatieve verhoudingen. De hypothese van Copernicus stelde op grootsche wijze de betrekkelijkheid dezer verschijnselen in het licht. Doch diezelfde
wetenschap kon slechts tot een natuurwetenschappelijk systeem in de volwaardige beteekenis van dat woord uitgroeien door de mechanica, die Galllei slechts op grond
van de beleering die de heliocentrische hypothese had
gebracht kon bereiken. Copernicus liep echter op deze
mechanica vooruit in zooverre als hij zijn wereldvisie op
mathematische berekening steunde die al de verschijnselen in functies omzette in plaats van ze met geheel het
verleden als absolute, reeele processen te beschouwen en
ze adaequaat daarmede te behandelen.
De beide rivaliseerende christelijke confessies hebben
de laatste consequenties van Copernicus' stoutmoedige
daad niet onmiddellijk gevat. Zijn werk vond wellicht een
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goed onthaal dank zij den pauselijken naam dien het in
het front droeg. IEerst veel later werd het heliocentrisme
in de personen van Foscarini en Galilei veroordeeld en het
De Orbium Revolutionibus zelf, ofschoon reeds in 1543
uitgegeven, werd slechts in 1635 op den Romeinschen index
geplaatst. De gereformeerden hebben het gevaar veel vlugger begrepen. Daartoe zal wel het feit hebben bijgedragen
dat de eerste twee volgelingen van Copernicus, nl. Rheticus
en Reinhold, aan de universiteit Wittenberg doceerden en
deze universiteit to dien tijde nog de theologische faculteit
bij uitstek was waar de zonen der burgerij tot predikanten
werden opgeleid. Luther bestempelde Copernicus' boek als
goddeloos en Melanchton deelde zijn verontwaardiging
ofschoon met grooter zelfbeheersching en in minder scherpe
taal.
In de oogen der godgeleerden van beide confessies
speelde het mirakel van Josue een aanzienlijke rol. Immers
de letter van de Schrift stond in tegenspraak met een
wereldbeschouwing die Kepler en Galilei later tot zekerheid zullen verhef fen. Het geinspireerd karakter van het
oud-testamentair codex was bedreigd en tevens liep de
onfaalbaarheid van het kerkelijk leergezag groot gevaar.
Had Melanchton niet geschreven dat de Schriftuur ook de
bron is waaraan wij onze natuurkennis moeten ontleenen ?
Sedert den donkersten aanvangstijd van het menschdom is
de cosmogonie steeds het voorwerp geweest eener religieuze
lyriek, en stond zij onder het sacraal toezicht van de bedienaren van den eeredienst. En nu ontrukte de wiskunde
gepaard met de observatie dit geheiligd gebied in 's menschen nieuwsgierigheid aan de hoede van het religieus
gezag, en hetgeen eens gold als de zekerste weg tot de kinderli jke overgave der geloovigen aan dit gezag wordt. plotseling de beslissende verovering van den durvenden menschengeest. Want is het waar dat het heliocentrisme tot
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het kentheoretisch rationalisme moet leiden, het leidt
anderzijds ook tot dat ander rationalisme waardoor men
uitdrukking geeft aan de uitsluiting der veropenbaring ten
voordeele van het lumen naturale. Daar moeten wij den
ondergrond zoeken van de kerkelijke vijandieleid tegen
deze verrassende onthullingen van den wetenschappelijken
geest.
***

De nieuwe wereldbeschouwing greep krachtig in het
gemoed van Giordano Bruno (1548-1600) in. Bruno was
een dominikanerpater met sterke, meridionale passies. Hij
wordt de profeet, de heraut en de tragedie van het modern
geestesleven. Uit vrees voor de Inquisitie — hij leef de in
den barsten tijd der Tegenhervorming — verliet hij Italie,
zijn vaderland. De een na de andere verbrak hij al de banden die hem verbonden met de micideleeuwsche levensallures van het christendom. Hij verliet klooster en kerk
om in al de Europeesche grootstaten de heliocentrische
wereldvisie te verkondigen, en om met zijn vurige en dichterlijke taal den kruistocht te ondernemen voor de denkbeelden van Copernicus en voor zijn persoonlijke, pantheistische interpretatie van de nieuwe, astronomische leer. Overal
stootte zijn gloeiend ijveren of op de hardnekkige weerspannigheid der theologische faculteiten. Hij was de altijd
verdrevene, de moderne Ahasver, die rusteloos West- en
Centraal Europa doorkruist met de of fervaardige lief de
voor zijn overtuiging. En zulks tot op het oogenblik dat hi j
rust voor zijn onrustige ziel meende te vinden onder den
vaderlandschen hemel doch door een schijnheilige in de
handen van de met vrees vervulde, Italiaansche Inquisitie
gevoerd werd.
De pantheistische wereldvisie, die als de adaequatie
van de astronomie aan den geestelijken levenstandaard van
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de wedergeboorte en als de propaganda eener antischolastische, openbare meening bedoeld was, bezorgde aan
G. Bruno vele vrienden in de laatste tientallen jaren. Uit de
oneindigheid van het heelal besloot hi j zeer consequent
diens eenheid met God en rekende op deze eenvoudige wijze
of met het of ficieel dualisme dat de Kerk huldigde. Nochtans vatte hij deze eenheid niet als een echte wezenseenheid op. Integendeel, hi j was van meening dat dergelijke
idee even goddeloos was als de brutale ontkenning van het
Godsbestaan. Evenwel is de schepper een met zijn schepping, het heelal, zooals het geestelijk beginsel of de vormoorzaak waardoor het heelal is wat het is, een moet zijn
met alles wat uit haar ten titel van gevolg voortvloeit. Deze
oorzaak woont niet meer aan de naar buiten gekeerde oppervlakte van het heelal, of in de wereldvreemde regio van
een extra-cosmischen hemel. In den waren zin van het
woord kan God niet de transcendente oorzaak noch de verre
plasrnateur de l'Univers meer genoemd worden. Integendeel, God is de immer tegenwoordige, en in het heelal in
wonende bezieling die stof en geest beleeft, omdat hij in de
stof en den geest leeft. Duidelijkheid was wel niet de
grootste gave van G. Bruno, doch alles wijst erop dat in zijn
oogen God de levende en levenswekkende natuurwet beteekent. Deze Godsgedachte slaat om in een cosmologische
mystiek welke door de idee der albezieling wordt gedragen.
Wanneer God alomtegenwoordig is in het heelal en
de hoogste natuurwet is die het leven van het heelal verpersoonli jkt, dan is de stof in al hare vormen en verbi jzonderingen een wezen dat het leven tot kerneigenschap heeft.
Zij is een naar wezen en moet voortdurend in hare bewegingen leven baren. De diepste wezenheid aller dingen luistert derhalve naar het panpsychistisch credo dat een
Fechner en een Ravaisson in den loop van de XIX° eeuw
met verschillende geestelijke afstemming, elk van onder136

scheiden standpunt uit en in onderscheiden doseering, zullen
herhalen. Dan zijn wezenlijk alle hemellichamen zonnen,
die zooals de aarde door levende wezens bewoond zijn en
maken in de ondoorgrondelijke diepte hunner zelfstandigheid levende en levenverwekkende wezens uit. Een ware
rijkdom aan vitaal optimisme stroomt van deze gedachte
uit door de reeds zoo wijdsche zelfvoldaanheid der Renaissance. De oneindige duur van de menschelijke ziel verwerkelijkt zich in een bestendige verhuizing naar immer
betere levensvoorwaarden tot de uiteindelijke en eindeloos
bestendige susceptie van den enkeling in den schoot van
het Al.
Bruno's ethica moet onvermij deli jk met de streng
theistische zedeleer van de christelijke Scholastiek der Middeleeuwen breken. Zij is zielsverwant met de ethica van een
Plato en vrijgemaakt zooals zij is van elke psychologische
verrechtvaardiging, leidt zij progressief tot een zedeleer
der zuivere rude. De zedewet is bij G. Bruno en Kant voor
een paar eeuwen een en hetzelfde, nl. een geestelijke natuurwet, noodzakelijk en onverbrekelijk als deze. Zij meldt zich
bij den geest aan met dezelfde imperatieve kracht, met het
even dwingend moeten als het natuurdeterminisme, vrij
en los van al de menschelijke belangen die haar ongerepte
gaafheid zouden kunnen schaden.
Deze levensbelijdenis heeft G. Bruno acht voile jaren
met een bewonderenswaardige zielekracht in den kerker
der Inquisitie mannelijk hoog gehouden. Toen elke hoop
op retractatie moest worden opgegeven en dat bijgevolg
de veroordeeling onvermijdelijk was geworden, stond Bruno
voor zijn rechters zooals weleer Socrates voor het Atheensch
magistraat en slingerde hen in het gezicht dat zij hem met
grooter vrees veroordeelden dan hi j dit aanhooren zou.
Hij stierf zonder de geringste klacht : alleen toen men hem
op het brandstapel het kruis voor de oogen hield, wendde
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hij het hoofd of van het symbool der lief de dat door de
eeuwen heen tot op onze dagen toe zooveel ongerechtigheid
heeft moeten dekken.
Ook buiten den omtrek van de heliocentrische hypothese werpt G. Bruno met zijn rijke verbeelding en zijn
divinatorische kracht geniale blikken in het wereldbeeld
van de toekomst, die de volgende eeuwen slechts konden
bevestigen. Zoo zag hij vooruit dat niet alleen de aarde
doch ook de zon road hare as wentelt, hetgeen wij bij
Kepler wetenschappelijk verantwoord zullen terugvinden;
dat al de hemellichamen uit een homogene stof samengesteld zijn, iets dat door de spectraalanalyse experimenteel
waar gemaakt is ; dat de kometen, het schrikbeeld van de
onwetenschappelijke tijden, een soort planeten zijn en
noodzakelijker wijze uit de onbegrensdheid van de hemelruimte voortvloeien ; dat het aantal lichamen die deze ruimte
bevolken eveneens door geen benoemd getal begrensd kan
zijn. Dit denkbeeld zal Galilei kracht bijzetten, wanneer hij
door de constructie van de telescoop ongedroomde werelden aan het menschenoog zal openbaren, die de profetische
orakelen van den enthousiasten ziener in wetenschappelijke
acquisieten zullen omzetten.
In afwachting dat zulks gebeurt, moeten wij de volmaking van Copernicus' hemeltheorie verder opvolgen.
Tycho Brahe is de eerste in de rij der groote hemelkundigen
na den kanunnik van Thorn, doch vermits hij tot het geocentrisch beeld van Ptolemaeus terugkeerde, werden zijn
verdiensten niet naar waarde geschat en zijn vorscherspersoonlijkheid vaak miskend. Men bestempelde den Deen
als een retrograad en nochtans staat hij veel hooger dan
Copernicus zelf, wanneer men hem van het standpunt der
methodische astronomie beschouwt. Anderzijds vormt hi j
de onmisbare schakel tusschen Copernicus en Kepler die het
heliocentrisme tot een vlekvri ie theorie zal afzonden.
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De levensloop van Kepler (1572-1630) levert ons een
onder de menigvuldige bewijzen van de hardhandigheid
waarmee felle, maar onverstandige tijden met geleerdenlevens spelen. Zijn leven verloopt voor een ruim deel te midden van den Dertigjarigen oorlog en de uitzinnige scherpte
der religieuze onverdraagzaamheid. Vrouw en kinderen
vielen ten offer aan besmettelijke ziekten. Zijn moeder
wist hij op het allerlaatste oogenblik van den brandstapel
te redden tot denwelken zij door het dwaas heksengeloof
veroordeeld was. Hij zelf kende zelden beters dan de
ellende, maakte kennis met den kerker en stierf op het
oogenblik dat hij zijn recht op bestaan kwam verdedigen
voor den Rijksdag van Regensburg. De verschrikkingen
van den oorlog wisschte de laatste sporen zijner grafstede
uit, terwijl zijn wetenschappelijke nalatenschap, vergeten
en door het vuur bedreigd, ten slotte te St. Petersburg
aanlandde en door Keizerin Catharina voor twee duizend
roebel werd aangekocht.
In een en dezelfde ziel herbergde Kepler een mathematischen geest en een poetisch gemoed wiens geniale intuitie
meermaals de grenzen van -de waargenomen feiten doorbrak en de heerlijke harmonie aanvoelde welke heerscht
in den wandel van het cosmisch proces. Beide naturen
wogen dan ook in gelijke mate op het tot stand komen van
zijn wereldbeeld. Waarin bestond de levenstaak van Kepler ?
Hi i vat ze zelf samen als volgt : in het bepalen van de oorzaken van drie dingen, van het getal, den of stand en de
beweging der planeten. Met andere woorden, Kepler zal het
wereldbeeld van Copernicus van zijn gebrekkige elementen
ontmaken, epicyclen en ander overtollig apparaat weren,
dat het inzicht in de strict economische structuur van het
heelal nog in den weg stored en voor vele astronomen, zooals
h. v. voor een Tyche-Brahe, een steen des aanstoots was.
Het harde noodlot dat op geheel zijn levensloop als
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een spel van vervolging heeft gewogen begunstigde toch
eens als bij toeval den zwervenden Kepler. Hij assisteerde
Tycho-Brahe en werd na diens dood de bezitter zijner
handschriften. Kepler zelf verhaalt ons hoe de richting
die de fijnzinnige waarnemingen van zijn meester insloegen hem zelf tot zijn eigen werkkring hebben geleid. TychoBrahe had zijn aandacht samengetrokken op de observatie
van de beweging der planeet Mars. Het toeval wil nu dat
deze planeet juist de meest excentrische banen beschrij ft
en bijgevolg het sterkst van al afwijkt van de oeroude
opinie volgens dewelke iedere hemelbeweging een volmaakt
cirkelvormige moet wezen. Acht jaren van zelfstandig en
geduldig navorschen waren noodig vooraleer het Kepler
gelukte de waarnemingen van Tycho-Brahe dienaangaande
te vervolledigen en zoo de eerste van de drie beroemde
wetten te ontdekken, die de essentie van zijn onvergelijkelijk belangrijke bijdragen tot het wereldbeeld uitmaken.
Men kan de Astronomia Nova uit het jaar 1609 nu
nog als een sterk, wetenschappelijk-biographisch essay lezen
waarin in een naar humanistischen trant verpersoonlijkte
taal Mars de oorlogsgod wordt bedwongen. De omloopbanen van de planeten zijn niet cirkelvormig doch elliptisch.
Dat was de eerste wet die als een veralgemeening der observatie van Mars' elliptischen omloop kan beschouwd worden. Het centrum van deze ellips ligt in de zon. Copernicus
keerde het bewegend hemellichaam om en ontwortelde op
die wijze het geocentrisme. Kepler keert op zijn beurt de
bewegingsvorm om en bevrijdt meteen de astronomic van
de ingewikkelde superstructuur, waarmee zij behept was,
en die noodzakelijker wijze gebonden was aan den alp,-emeenen, circulairen bewegingsvorm.
Eens de vorm van de beweging ontdekt, volgde vrij
spoedig de bepaling harer snelheid. Dat was de tweede wet.
De derde en laatste wet die wezenlijk de ruggesteun is
140

voor Kepler's wereldharmonie en die den sterrenhemel volgens de plaats en de afstand der hemellichamen met betrekking tot de zon systematiseert, kostte hem oneindig veel
arbeid en werd pas na tal van vergeefsche pogingen opgesteld. Na tien jaar eerst was hij in staat om in de Harmonices Mundi de ingewikkelde denkbeelden daaromtrent in
een kernachtige formule samen te trekken.
Hij deed nog meer, nl. hij gaf den grond aan voor de
beweging der hemellichamen. Deze grond bestaat in den
omloop van de zon rond haar as, die op zijn beurt den omloop
der planeten rond de zon bepaalt. Zonder de eerste asomloop zouden al de lichamen onvermijdelijk samentrekken
rond de zon. Nu echter legt de zon hen de richting harer
eigen beweging op die voortaan uitsluitend door hun respectieven afstand van de zon geregeld wordt. Kepler kon
vooralsnog- geen wetenschappelijk bewijs voor zijn drietal
wetten verstrekken, want de mechanica van Galilei alleen
zal dit mogelijk maken.
Spijts deze handicap wekten Kepler's werken algemeene bewondering op, omdat zij het resume waren van de
waarneming, en vooral omdat de astronomie er die exemplarische eenvoudigheid door verkreeg voor' dewelke de
Renaissance zich zoo bezorgd toonde. Wij kunnen niet ontkomen aan den indruk dat de verbeelding en de mystieke
trek naar harmonie, dat de waarneming en de uitnemende
cijferkunde Kepler vaak de goede richting hebben ingestuurd. Wij kunnen hetzelfde zeggen van zijn vermoeden
der algemeene gravitatie. Kepler schreef eens zonder er
den nadruk op te leggen of er de aandacht op te vestigen
dat de aantrekking ook op afstand werkzaam is en de snelheid in omgekeerde verhouding staat tot de massa der aang-etrokken lichamen. Hieruit volgt dat hij oneindig meer
nog dan Copernicus Newton voorafbeeldt en dat het Wellicht
slechts aan zijn vroegtijdigen dood te wijten is dat j zijn
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wereldharmonie niet kon voltooien door de ontdekking die
de grootheid van Newton zal uitmaken. Te midden van
dat alles bleef hij in vorstelijken dienst. Van hem hebben
de grooten der aarde niets meer verwacht dan een kalender
en een aantal weervoorspellingen. De zware druk van het
noodlot op zijn leven schijnt Kepler toch niet al te zwaar
opgenomen te hebben, want schertsend zeide hij dat moeder
astronomie wel honger lijden zou, indien de dochter astrologie het brood niet tijdig bijhaalde.
Om zijn wereldbeeld bondig te schetsen mope het volgende volstaan. Het centrum van het heelal is de zon die
zich rond hare as beweegt. Rond dit eene centrum voltrekken de aarde, de planeten en al de lichamen in dezelfde richting een elliptische beweging. De snelheid van hun omloop
staat in verhouding tot den afstand op denwelken zij zich
van de zon bevinden. Door de regelmaat in dergelijk proces zijn alle andere, boventallige hypothesen overbodig. De
factoren van tijd en afstand volstaan om al de verschi jnselen op bevredigende wijze te verklaren. Het is zeer natuurlijk dat juist dit laatste leerstuk bij zijne tijdgenooten
opgang maakte. Aan de philosophische gevolgen die uit
dit nieuwe hemelstelsel resulteeren besteedde men slechts
geringe aandacht en zijn derhalve eerst veel later in hun
waarde bevestigd geworden.
De problematiek die Kepler opende moet op het kentheoretisch idealisme uitloopen, zoo ze logisch door
gedacht . wordt. Zij vloeit voort uit zijn mathematische
natuurbeschouwing. De mechanica van GaMei leidt ten
andere tot gelijkaardige gevolgen en beide voorbeelden
behooren tot de grondslagen van Descartes' methode die
slechts Spinoza rigoristisch heeft kunnen uitwerken. De
natuur moet beschouwd worden als een systeem van rationaliteit, vermits zij het verzamelbegrip is van de noodzakelijke betrekkingen der verschijnselen. Dit systeem is niet
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objectief in den zin dat het tot het oorzakelijk systeem der
dingen been boort, doch integendeel dat het beperkt is tot
een wereld van verhoudingen en functies. Reeds bij Copernicus lag er onder de theorie een idee van relativiteit verscholen. Bij Kepler wordt deze idee nog uitgebreid en de
objectieve wereld der oorzaken ingekort. Daarmede keert
Kepler beslist den rug aan de metaphysische natuurphilosophie van het Aristotelisme toe, niet alleen in haar f eitenmateriaal, doch ook in haar methodisch-critische beginselen. Hij keert zich beslist naar het mathematisme dat
de cosmologie van de toekomst zal beheerschen. Want
daarom en daarom alleen ging het, als wij den diepgang
van deze geestelijke gebeurtenissen peilen.
Observatieprocessen zijn slechts dan wetenschappelijk
to noemen wanneer zij ook volwaardig in een wiskundig
symbolisme kunnen omgezet worden. Elk proces als zoodanig is een concreet gebeuren, een unicum geteekend door
de karakteristieke eigenschappen van het individueele (hic,
hoc, nunc), en op grond van het adagium : de individuo non
datur scientia is de wetenschap van dert-elijk gebeuren
uitgesloten. Het waarachtig object der wetenschap is het
universeele. Welnu, in elk objectief natuurproces is het
universeele juist datgene wat beantwoordt aan het mathematische. De wetenschap zal dus niet langer zooals in de
Middeleeuwen streven naar de metaphysische oorzaken of
de causae remotae der verschijnselen, maar naar de wiskundige noodzakelijkheid hunner opeenvolging. Zij kent
slechts gevolgen en beweging en niet de intieme natuur
van de dingen. Zoo leeren wij het van Kepler in een zijner
brieven aan den Engelschen geleerde, R. Flurld.
De natuurbegrippen waarmede Kepler opereert kunnen dan ook Been objectieve begrippen in de traditioneele
beteekenis van het woord genoemd worden. Het zijn veeleer
verhoudingsgegevens. De begrippen stof en kracht, energie
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en kracht zijn louter substantieven die de tweevoudige verhouding deter mathematische functionaliteit uitdrukken.
Kepler's idee van de natuurwetmatigheid gaat het eenvoudig en harmonisch systeem van noodzakelijke verhoudingen niet to buiten. Zijn voorstelling van de harmonie verbreekt nooit de betrekkelijkheid eener orde van verschijnselen tot den menschelijken geest. Kepler's cosmologie is
derhalve niets meer dan een systeem van wiskundige verhoudingen. De relativiteit van zijn wereldbeeld heeft hij
zelf glashelder neergeschreven in het bekende Somnium
Kepleri, dat eerst na zijn dood bekend werd. Deze fantaisistische droomerij beschrijft de wereldbeschouwing van een
maanbewoner. Ofschoon het heelal voor hem hetzelfde is
als voor ons, valt zijn voorstelling ervan geheel anders uit
dan dt onze. Zij is dus relatief en als zoodanig subjectiefidealistisch.
Het kan m. i. moeilijk betwist worden dat de vele,
geestelijke raakpunten tusschen Kepler en G. Bruno wijzen
op een invloed van dezen laatste, wiens poetische arendsblikken zoo diep in den wereldbouw hadden geboord. Door
de onomwonden zelfbekentenis van Kepler weten wij dat
hij door dezen man voor de idee der al-bezieling gewonnen
is geworden. De diepste oorzaak waarom de hemellichamen bewegen is de impuls die hen door een ziel wordt
ingeprent. Eerst later, wanneer hij de triade beweginswetten der planeten ontdekt had, is deze mystieke conceptie ten
offer gevallen aan de physico-mathematische ontdekking
dat de beweging afneemt met den afstand. Een wiskundige
entiteit vervangt de geheimnisvolle mythe der planetarische
ziel. Ook het, krachtbegrip, dat zoo beslissend is voor de
natuurwetenschap heeft Kepler gewonnen uit de meditatie
van Bruno's metaphysische droomen, wier woordenschat
niet altijd beantwoordde aan den vooruitzienden blik van,
zijn geest. Op den keper beschouwd en zonder deze uit-
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spraak te willen urgeeren, mag gezegd dat Descartes,
Spinoza, Lieibniz en de moderne dynamica voorbeschikt
liggen in het panpsychisme van Bruno, en bij Kepler vinden wij slechts den wetenschappelijken naam terug voor
hetgeen Bruno verplicht was zich nog voor te stellen in den
ban van de taal en de leering der Scholastiek. De heliocentrische hypothese staat dus aan de wieg der sinds deze tijden alles overvieugelende, dynamische natuurconceptie.
***

In deze natuurconceptie speelt Galileo Ga.Mei ongetwijfeld de beslissende rol. Het is moeilijk te zeggen op
welk gebied : physica, astronomie of de methodologie der
wetenschap, hij het grootst geweest is. De rol die hij in
de algemeene cultuurontwikkeling van het Avondiand heeft
gespeeld ligt stellig op het gebied van de astronomie ; zijn
wetenschappelijke hoofdverdienste beslist op dat der mechanica, vooral op de ontdekking der wetten voor den val der
lichamen ; zijn philosophische faam eindelijk berust op .een
klein vverkje uit zijn laatste levensjaren. GaMei is de
levende tegenspraak tot de middeleeuwsche denkmethode,
en bij elke gelegenheid zien wij hoe zijn stijf en prikkelbaar
gemoed in verzet komt tegen de zinledige, scholastieke
natuurphilosophie welke nog de geprivilegieerde schoolmaterie der universiteit uitmaakte. Als Wilde hij van zijn
werken een bestendig protest maken tegen het antiquarisch
weten van de eigentijdsche klooster- en kathedergeleerden
spreken zij een keurig en sierlijk italiaansch.
Het zou overdreven zijn te beweren dat GaMei zooals
Kepler zijn leven gewijd heeft aan de vervolmaking van
het heliocentrisch wereldbeeld. Hij was daartoe te universalistisch van aanleg en werd door de meest verscheidene
gebieden der natuurwetenschap aangetrokken. Wegens`zijn
hand& met de Inquisitie en de hateli ikheid der vervolging
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waarvan hij het slachtoffer was is hij meer dan twee
eeuwen lang het symbool geworden van den denker die de
vrijheid van denken verdedigde tegen den onverstandigen
machtaanslag van wege autoriteiten die hun oordeel niet
zaakkundig kunnen verantwoorden. De ironie die in de algemeene aanvaarding van het heliocentrisme ook door de
Kerk ligt, zou een spoorslag tot groote voorzichtigheid moeten wezen : op het gebied der natuurkennis en der metaphysica in het algemeen moet men vaak later aanbidden
hetgeen men vroeger verbrand beef t, en anderzijds is het
symbolisch karakter van Galilei meer to wijten aan zijn
waarlijk repraesentatief karakter voor den modernen
geleerde qua talis. De toekomst modeleerde op zijn voorbeeld haar wetenschappelijk geweten en haar geestelijke
probiteit. Zijn werk is een eenig ensemble dat wij slechts
bij hem samenvinden. Hij vervolledigt het wereldbeeld met
een aantal mooie ontdekkingen, met de mechanica en met
de glasheldere expositie der noodzakelijke samenwerking
van deductie en inductie in het natuuronderzoek, die de
canon van navorsching voor de wetenschap van de toekomst is gebleven.
Met behulp van een zelfvaardigde telescoop ontdekte Galilei de satellietenkroon van Jupiter, alwaar zich
de hypothese van Copernicus in het klein verwezenlijkte.
In den Melkweg zag hij een weefsel van millioenen hemellichamen. Hi j merkt de zonnevlekken op. Hij besluit tot
de gelijkvormigheid van de oppervlakte der maan met die
van de aarde en observeert de phasen van Venus. De som
dezer ontdekkingen bevestigde op alle punten het heliocentrisme dat hij dan ook in zijn Dialoog over de voornaamste
zvereldsystemen met bittere ironie verdedigde.
In deze samenspraken confronteert Galilei Ptolemaeus
en Copernicus, dus de beide rivaliseerende wereldstelsels
van zijn tijd. Ilc kan de rolbezetting dezer dialog -en niet
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eerlijk noemen : de Ptolemaeische figuur stelt zich daarvoor
al te grotesk aan. Te dezer gelegenheid voegt hij er zijn
meening over den oorsprong van het zonnestelsel aan toe
De beide historische stelsels verkeerden wat betreft de
oorzaak van de oorspronkelijke beweging van de zon volkomen in het duister. Galilei stelt het voor alsof de schepper aan de zon een waste plaats had gegeven zooals ten
andere ook aan de verschillende planeten. De localiseering
der hemellichamen schijnt dus afhankelijk te zijn van het
vrij scheppingsdecreet van God, een voorstelling die met
behulp van Galilei's mechanica zelf door Kant zal terecht
gewezen worden. Bovendien is de tusschenkomst van God
in het bewegingsproces dikwijls onvermijdelijk om de planeten die door hunne beweging naar de zon worden aangetrokken de rotatieve beweging in plaats van de rechtlijnige in te prenten. Geheel vrij van metaphysische voorstellingen is dus Galilei's hemelkunde niet.
Deze dialogen brachten den auteur in conflict met de
Inquisitie. De aanleid ing was de ijverzucht van een Jezuiet
die de iidelheid van paus Urbanus VIII tegen hem uitspeelde. Het conflict eindigde zooals men weet met een
retractatie van Galilei. Zijn werken namen plaats op den
Romeinschen Index. In het midden van de XVIII' eeuw,
toen de denkbeelden van Galilei gemeengoed waren geworden, beijverde zich Lalande tevergeefs om de schrapping
dezer werken van den Index te verkrijgen. Eerst in het
jaar 1822 bezweek de halstarrigheid voor de evideptie.
Van welken omvang zijn astronomische ontdekkingen
geweest mogen zijn, hoe zij samen met de wetten van.
Kepler tastbare zekerheid gegeven hebben aan de hypothese van Copernicus, welken spoorslag de wetenschap
ook vond in dezen strijd tegen het onverstand der geestelijke gezagdragers, toch bewees Galilei een grooteren dienst
aan de toekomst met zijn mechanica, waardoor de laatste
'
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beitelslagen aan het moderne wereldbeeld werden gegeven.
In deze mechanica ging het er hem om de steeds betwijf elde doch steeds voort gedoceerde phoronomie van het
Aristotelisme uit de natuurkunde te verdrijven. De bespiegelingen van den Stagiriet over den vorm van de beweging
(de cirkelvormige of de rechtlijnige die op bedekte wijze
de wet der inertie ontkende) had Galilei op grond van zijn
astronomische bevindingen afgezworen.' De studie van de
rechtlijnige beweging, waarvan de studie van den val der
lichamen een onderdeel uitmaakt vergde dertig jaren verduldige waar- en proefneming. De Scholastiek leerde dat
in het stelsel van Aristoteles de zwaartekracht een verborgen eigenschap van de dingen was die met den val der
lichamen verband hield, dat men den val als aan voortdurende versnelling onderworpen diende voor te stellen
en dat deze snelheid in rechtstreeksche verhouding stond
tot het gewicht, doch in omgekeerde verhouding tot den
weerstand van het milieu.
Op het einde van de XVI' eeuw had de Italiaan
Benedetti deze bewegingsleer bestreden en Galilei verklaarde
zich eerst partijganger van de eveneens valsche theorie in
wier naam Benedetti Aristoteles had aangeklaagd. Later
erkende Ga.Mei zijn dwaling en besloot hij de traditie niet
meer te volgen in haar aprioristische afleiding van mathematische verhoudingen uit de algemeene begrippen van de
beweging. Hij bepaalt de kracht vrij van elke inmenging der
rnetaphysica. De getrouwe observatie en de berekening
leidden hem tot een nieuwe en juiste schatting van de snelheid. Zij staat in verhouding tot de densiteit, welke op haar
beurt een verhoudingscoefficient is van massa en omvang.
Zijn opzoekingen wezen uit dat de lucht, in plaats van de
snelheid te bevorderen, zooals, de laat-middeleeuwsche cosmologie en de niet onverdienstelijke physicus Oresmes hadden aangenomen, weerstand uitoefent. De wet van de iner148

tie die noch de voorloopers van Galilei noch GaMei zelf
konden formuleeren, ofschoon zij de principieele vooronderstelling tot hunne mechanica was, heeft hij uitgebreid. Men
was voorheen de overtuiging toegedaan dat elke be wegingophoudt ook zonder de voortgezette werking eener kracht.
Galilee daarentegen stelde vast dat zij zich zonder den weerstand eener vreemde kracht voortbewaart.
Uit deze bepalingen die voor de menschen van de
XXe eeuw zeer eenvoudig blijken, vloeiden talrijke wijzigingen aan het heerschend wereldbeeld voort. De in zwang
zijnde astronomie vierde bier een Pyrrhus-overwinning,
want zij vond een soort van einde in deze bekronende aanvullingen. Doch in de plaats van de hemelbeschrijving
zooals zij tot dusver geweest was, wordt zij van dit oogenblik af een hemelmechanica. Copernicus had het aangedurfd den bouw van het heelal op de cirkelvormige beweging der hemellichamen te steunen en elke onbewogenheid
uit dezen bouw te verbannen. Kepler brak in deze wereldstructuur af met de haast sacrale voorkeur der doorgeheel Europa nageprate Pythagoreers voor den cirkelvorrn.
De quomodo-vraag van de cosmische beweging stelde van
zelf de vraag naar de << waarom >>? Waarom de elliptische
beweging ? Tot het beantwoorden dezer laatste vraag volstaat de eenvoudige beschrijving niet. De geest wit door
de oppervlakte van het gebeuren heen dringen tot de
verborgenheden der intieme motiveering van de verschijnselen.
De metaphysische motiveering, die beroep doet op finalistische beweegreden en oorzaken had zich reeds overleefd, want het aprioristisch wereldbeeld dat door deze
metaphysische beschouwing geconstrueerd werd stond in
tegenspraak tot de jongst gewonnen inzichten der wetenschap. De waarom-vraagt vergt van den metaphysicus het
aangeven van een dingmatige oorzaak. De waarom-vraag
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van de nieuwe wetenschap stelt zich tevreden met een wiskundige proportionaliteit, doch een proportionaliteit met
physische waarde. De zuivere wiskunde kan echter niet
verder doordringen dan tot de hemelbeschrijving van
Kepler. Voor de verklaring van deze beschrijving mocht
men de physische omzetting van zijn wiskundige constructie
wagen.
Deze omzetting nu is het groot geheim van de mechanica : zij laat toe dat de physische beweging als verschijnsel omgezet wordt in een stel mathematische verhoudingen,
en deze verhoudingen, die op de waargenomen processen
afgeteekend zijn, worden met deze processen gelijkwaardig.
Daaropvolgens construeert het verstand volgens deze verhoudingen een aantal begrippen waaraan objectieve waarde
wordt toegekend. Onder deze begrippen tref fen wij het
begrip kracht aan en als ondergeschikte species daarvan
het begrip zwaartekracht. Hetgeen wij de zwaartekracht
noemen is slechts de vrijwillige beperking van de algemeene
aantrekkingskracht op de lichamen wier of stand betrekkelijk klein is.
In het algemeen is het wereldstelsel niets anders dan
een grootsch spel der aantrekkingskracht op onmetelijke
of Standen. Het was echter logisch dat de gemakkelijkst
waar te nemen kracht ook het eerst van al bepaald werd.
Want de waarneming van meer verwijderde krachtvelden
en krachtontwikkelingen hangt of van een meer doorgedreven instrumentiek en daar waar deze laatste te kort
mocht schieten, van de berekening. De « waarom >> zoeken
van Kepler's wereldvisie beteekent derhalve deze visie verbinden met de aantrekkingskracht en ligt dus in de li .in
van Gainers mechanica. In de studie van den val der lichamen fundeerde Galilei het aantrekkingsverschijnsel binnen
den omtrek van de aarde. Van deze uitgaande zal Newton
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datzelfde verschijnsel doch binnen den omtrek van de
hemelruimte construeeren, en op die wijze wordt de becijfering van Kepler in een physisch verschijnsel omgezet.
En zuiks wettigt de plaatsruimte die wij in deze studie aan
de mechanica van Galilei hebben voorbehouden.
Drie jaar voor zijn dood zocht de blindgeworden
geleerde een laatste verpozing in het dicteeren van zijn
Gesprekken over de mathematische bewijsvoering. In de
ontwikkeling der wetenschapsmethodiek bekleedt dit werk
dezelfde plaats als het Discours de la Methode in die van
de wijsbegeerte; want, als wij de dingen volgen hun wezenlijke waarde beoordeelen, komt Galilei en niet Francis
Bacon aan de spits van de moderne wetenschapstheorie to
staan. Dat zijn methodologie op voet van oorlog met de
overgeleverde Aristoteliaansche leeft, die dingmatige oorzaken opspoort, met finalistische fundeeringen opereert en
het ontologisch substantiebegrip als grondcategorie van
het cosmologisch denken aanvaardt, zal niemand verwonderen. In de wetenschap vervangt Galilei de substantie door
de wet, de finaliteit door het mechanisme en het substantiebegrip door dat der verhouding of der functie. De syllogiseerende methode die eigen is aan de metaphysische
natuurphilosophie wordt omgeruild tegen die methode welke
wij sindsdien de inductieve hebben leeren noemen.
De methode die Galilei uitbouwt wordt nog immer
door de huidige wetenschap gehanteerd. Wij zouden ons
van verder kommentaar kunnen onthouden indien de inductie niet zoo vaak verward werd met het simplistisch aaneenrijgen van afzonderlijke waarnemingen. De natuurwetenschap gaat uit van waarnemingen ; de natuurphilosophie
daarentegen van aprioristische natuurbegrippen. In het
voorbeeld van den val der lichamen gaat Galilei uit van
de beweging, hare snelheid enz. met andere woorden, van a
de verschijnselen die zich in het samengesteld val-verschijn,
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sel voordoen. De natuurphilosophie gaat uit van de aprioristische notie van de beweging. Het is er Galilei om te
doen de algemeenste wetten op te sporen die de snelheid
regelen, terwijl de natuurphilosophie de dingmatige oorzaken zoekt die het begrip van den val duidelijk maken.
Om nu de wettelijkheid te ontwarren uit het bruut verloop, overweegt GaMei in zoo getrouw mogelijke aansluiting
bij dit verloop een wiskundig-bepaalbare formule die het
quantitatief gehalte van het proces tot uitdrukking moet
brengen en verkrijgt op deze wijze een mathematische constructie. In het bezit van deze laatste hervat hij de studie
van het verschijnsel om zijn overeenkomst met den wiskundig geconstrueerden maatstaf te controleeren en om de
aanvankelijk als hypothese voorgedragen formule na deze
bevestiging tot den rang eener physische wet te verheffen.
De inductie waarvan GaMei zich bedient is derhalve een
samengestelde methode die zoowel de deductie als de inductie insluit. Het volstaat er op te wijzen dat de wiskundige
mechanica nooit restloos aan het physisch verschijnsel kan
beantwoorden, vermits zij steunt op de abstractie van het
zuiver quantitatieve uit het complex der verschijnselen.
Dit methodisch resultaat bevestigt de meening welke
GaMei reeds vroeger had te kennen gegeven, en die in het
subjectief-idealistisch karakter van onze wetenschappelijke
voorstellingen bestaat. Dit karakter lag reeds vijftien jaar
vroeger in het ander methodologisch werkje, het I Saggiatore (1623) vervat. Evenals Kepler ziet hij in de voorstellingen die wij van de dingen hebben subjectieve constructies. De weerstand, de massa en andere zgn. primaire
eigenschappen van de dingen worden uitdrukkelijk op denzelfden rang gesteld als de kleur en de klank en bijgevolg
behandeld alsof het secundaire eigenschappen waren. Het
mathematisme dat wij op geheel de lijn in de evolutie der
kennismethode tegenkomen, bevestigt hoe geheel de moderne
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wijsbegeerte tot een groote belijdenis der idealistische
kennistheorie uitgroeit.
***

Van dit oogenblik of krijgt de tijd een wezenlijk
moderne physionomie. Op de universiteiten, die echter zeer
zelden de leiding van het geestesleven nemen, heerscht er
nog wel een scholastiseerende philosophie doch van een
scholastieke natuurwetenschap kan niet meer gesproken
worden. In de ontsluiering van de geheimenissen der
natuur heeft het auton efa der overlevering uitgediend.
De periode die in politiek opzicht ingenomen is door den
meest hatelijken oorlog dien de geschiedenis van het Avondland kent ni. den zinloozen Dertigjarigen oorlog, is in geestelijk opzicht een van de heroische momenten van het
menschelijk vernuft. Wij moeten terugkeeren tot de stralende bloeiperiode van Griekenland om tegelijkertijd een
drieheid van personen te vinden die hun stempel op de
toekomstige cultuur zoo zullen weten te prenten als Kepler,
Galilei en Descartes dit hebben gedaan. Twaalf jaar geleden was Kepler kommervol bezweken, Galilei insgelijks
sedert twee jaar, Descartes leefde nog in zijn Hollandsche
afzondering, als Isaac Newton geboren wordt.
Men kan in de XVIIe eeuw van geen langzame overgangen spreken. Met reuzenschreden en zonder hiaten van
eenig belang worth de weg van de wetenschap afgelegd,
en met een onvergelijkbare, geniale koortsigheid hare annalen geschreven. Evenwel aan astronomic in de beteekenis
die Kepler er nog aan hechtte wordt vaak niet meer gedaan.
Alleen zal Hevel nog de basis leggen tot de selenographie,
nadat zij zelf een ongekende vlucht neemt. De analyse, de
infinitesimaal-, de integraal- en de differentiaalrekening
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worden geboren. Uit Engeland komen de logarithmen., en
op dat alles wachten mechanica en astronomie.
Tusschen 1630 en 1635 redigeert Descartes Le Monde
waarin hij zich voorneemt de wereld met louter behulp der
mechanische wetmatigheid niet alleen in hare essentieele
eenheid doch ook in hare veelerlei verscheidenheid op te
bouwen. Het lot dat GaMei in1633 had getrof fen, maande
dezen pi jnlijk voorzichtigen man tot groote omzichtigheid aan en hij offerde aan zijn rust de publicatie van zijn
wereldbeeld op dat geheel in de lijn van de tot hiertoe uiteengezette ontwikkeling der natuurwetenschap zou liggen.
Otto Guericke (1602-1686), leven, have en goed bedreigd
door de legers van Tilly, vindt de luchtpomp uit, waardoor
enkele van Galllei's mechanische stellingen experimenteel
worden bewezen. Onder andere de wet dat de weerstand
van de lucht moet beschouwd worden als de reden van het
verschil in de snelheid der valverschijnselen. In het luchtledige vallen al de lichamen met een gelijke snelheid. De
Nederlander, Christiaan Huyghens (1629-1695) verbetert
het wiskundig gedeelte van Ga mechanica en bereidt
zoo de wegen voor een van de grootste vereenvoudigingen
die de geschiedenis van de wetenschap weet te vermelden.
Beschrijft de descriptieve hemelkunde in de XVIIe
eeuw een dalende curve, zulks wil niet zeggen dat de hemelkunde op geheel de lijn verwaarloosd wordt, want de mechanische astronomie wordt het b. v. niet. Descartes tracht de
universeele beweging der hemelen af te leiden uit de materieele samenstelling der lichamen in de beroemde hypothese des tourbillons. Huyghens verbetert deze laatste op
sommige plaatsen zonder ze formeel af te zweren. In zekere
mate mogen wij dit alles nog als metaphysisch en niet als
mechanisch beschouwen. Van denzelfden aard .waren de
laatste aanschouwingen van Kepler : hij verlegde den oorsprong van de hemelbeweging in een uitwendige oorzaak,
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ni. in God. Hetzelfde geldt voor Galilei. Het Renaissance
dogma van G. Bruno's al-bezieling stond het zuiver mechanisch opzet van de wetenschap in den weg. De denkbeelden
van GaMei: over de aantrekking waren op hun beurt nog
onvolmaakt, vermits hij dacht dat zij in omgekeerde
verhouding tot den of stand stond. Het zal aan Newton
gegeven zijn ze te verbeteren. Kepler beschreef de wereldorde door behulp van drie wetten. Newton zal ze eerst
aanpassen en ze dan samentfekken tot het een mechanisch
gro ►dbeginsel van de gravitatie. - Dat was het maximum
eenvoud, dat de geest in de reductie van de natuur bereiken
kon.
De Royal Society te Londen schreef als prijsvraag uit :
aantooncn dat de ellipt'ische beweging door middel van de
aantrekkingskracht kan verklaard worden. Ik kan niet zeg-

gen of er antwoorden op deze vraag zijn binnengekomen,
doch ik onderstel van niet gezien de stilte die na het stellen
van de vraag intreedt. Het stellen van de vraag echter is
het beste bewijs dat Newton's tijd zwanger ging van de
algemeene gravitatie. Met een diep religieus gemoed en
net de pijnlijke eigenliefde van den autodidact ging Newton het geweldig vraagstuk aan, dat — en hieraan kunnen
wij den marsch van de geesterverlichting meten — eens
tot een goede einde gebracht, een belangrijk argument
zou worden in den weerstand tegen het atheisme. Newton's
gravitatieleer is het intersectiepunt der astronomie en
mechanica van Kepler en
Newton bouwde voort op de verbetering die Huyghens
aan Galilers krachtbegrip had aangebracht, toen hij dit
vereenzelvigde met de inertie en met de centrifugale verhoudingen, waarop de Hollandsche geleerde den klemtoon
had gelegd. Immers die centrifugaalkracht is slechts de
omgekeerde uitdrukking van de aantrekking die derhalve
op dezelfde mechanische aanschouwingen berust. De hoe155

veelheid inertie heet hij massa ; de massa is de hoeveelheid
stof, niet ter wille van hun ontologische identiteit, maar
omdat zij door dezelfde wiskundige coefficient kunnen uitgedrukt worden. Door een vruchtbare abstractie bijgevolg
wist Newton uit de stof de wiskundige identificeering van
de kracht af te leiden en versmolt hij in eene intuitie inertie en aantrekking.
Een groot aantal geleerden zoowel in Engeland als
op het vasteland hadden het vermoeden dat Huyghens'
centrifugaalkracht aangroeide met het quadraat van den
of stand. In de essais zijner jeugdjaren voltrok Newton
zeer vlug de berekeningen die noodig waren om deze proportionaliteit te staven. Het was dus een zuivere quaestie
van standpunt innemen om een gelijke berekening voor de
aantrekking te hebben. Ook bier liep alles vlug en vlot van.
stapel. Zonder veel moeite gelukte het hem centrifugaalen aantrekkingskracht met elkander te vereenzelvigen in
de eene kracht die GaMei aan den grondslag van het valverschijnsel gelegd had, met het in het oog springend resultaat dat zij op haar beurt aan een identiek stel van wetten
onderworpen is. Alsdan besloot Newton dit spel van krachten op den wereldbouw over te dragen.
Eerst van al zou hij een probleem aanvatten dat reeds
de aandacht van verschillende Grieken op zich had getrokken en door de vernieuwde mechanica plotseling een zeer
dringende actualiteit had verkregen, nl. of dit spel van
krachten wel voldoende was om de beweging van de maan
rond de aarde te verklaren. Hier echter stootte Newton af
tegen den eersten, ernstigen hinderpaal die hem wachtte.
Om dit probleem op absolute wijze op te lossen was het noodig de effectieve afmetingen van de aarde te kennen. Deze
kennis hangt op haar beurt af van de nauwkeurige meeting
van den graad. Newton steunde zich echter op den graad
van zestig Fngelsche mijlen en kwam tot een verkeerde uit156

komst. Dit negatief resultaat ontnam hem den moed. Hi j
verliet dit arbeidsveld om zich naar het dankbaar gebied
der optica te begeven. Had hij de waarde van den graad
gekend zooals Snellius haar in 1617 had berekend, dan zou
wellicht het klein verschil hem niet zoo sterk en niet your
zoo langen tijd ontmoedigd hebben.
In een lezing die gehouden werd voor de Royal Society
waarvan hij middelerwip lid geworden was, hoorde Newton
voor de eerste maal spreken over de triangulatie van den
Franschrnan Picard, hoewel deze elf jaar vroeger reeds
publiek was gemaakt. Deze Picard schatte den graad hooger
dan Newton had aangewend, nl. op zeventig Engelsche
mijlen. Plotseling terugdenkend aan zijn vroegeren arbeid,
ijlt hi j huiswaarts, diept zijn oude papieren op en herbegint
de berekeningen. Bij elke uitkomst wordt het vermoeden
sterker en sterker, tot wanneer een vriend de laatste bewerkingen moet uitvoeren die hi j niet meer in staat was zelf
te voltooien. Van dit moment of wordt alles gemakkelijk.
Het geheim der hemelkunde lag met verblindende helderheid opgesloten in de formule : al de hemellichamen worden
in hunne localiseering en beweging geleid door de aantrekkingskracht, die in rechtstreeksche verhouding staat tot
de massa van de aangetrokken lichamen en in omgekeerde
verhouding tot het quadraat van hun afstanden. Wat voor
den 'macrocosmos, het geheim van het ontzaggelijk groote
geldt, geldt voor den microcosmos, het geheim van het
eerbiedwaardige kleine. De samenstelling van de stof, haar
physische eigenschappen (cohaesie, adhaesie, enz.), de chemische verbindingen die zich binnen haar afspelen : dat alles
zijn uitwerkselen van de algemeene gravitatie, de nieuwe,
wetenschappelijke naam voor het bijbelsche Fiat.
De Matheniatische beginselen van de Natuurphilosophie waren een werk van jaren. Aan dit vruchtbaar gravitatiebeginsel ontsproten een betrekkelijk groot aantal cor-
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recties aan het heerschend wereldbeeld. Het eerste gevolg
was de wiskundige bevestiging van Kepler's hemelkunde.
Newton verleende aan zijn drie wetten de zekerheid van
het wetenschappelijk acquis. Wij hebben gezien hoe Kepler
niet al de stoornissen uit de bewegingsverschijnselen der
hemellichamen kon wegnemen en Newton zou de ware
reden daarvan achterhalen. In aanwezigheid van slechts
twee lichamen zou Been stoornis denkbaar zijn : deze laatste
wordt dus veroorzaakt door de complexiteit in de samenstelling van het heelal. Meer nog, met het beginsel der
-r avitatie kan men de stoornissen vooruit berekenen en
dus het coefficient van de afwijking bepalen.
Als derde gevolg ligt in de ontdekking van Newton de
mog-elijkheid opgesloten onze metingen op de hemellichamen
toe te passen wat betreft hun dichtheid en massa. Hij kon
eveneens de natuur der kometen nauwkeurig verkiaren.
Ook het uitzicht van de aarde veranderde onder zijne handen. Uit den omloop der aarde rond hare as besloot hij dat
zij aan beide polen moest afgeplat zijn. Tat van beschouwingen over den Evenaar en de middaglijnen loopen tot
hem terug en de tijverschijnselen die Galilei nog verkeerd
uitlegde wist Newton op bevredigende wijze uit zijn algemeen beginsel te ontwikkelen. Dat alles bevestigt hetgeen
wij hooger gezegd hebben : het samenvallen van astronomic
en mechanica geeft de laatste beitelslagen aan ons wereldbeeld. Noch de latere kritiek van Poincare, noch de relativiteitstheorie hebben het gevoelig aangetast.
Fvenmin als zijn voorgangers heeft Newton bi jzondere aandacht geschonken aan de kennistheoretische zijcle
die zijn beginsel noodzakelijker wijze moest vertoonen. Het
beroemde woord: Hypotheses non fingo, is slechts in de
voorrede tot de tweede uitgave als antwoord op een reeks
onverstandige aanvallen ingelascht die zijn beg rip van de
kraeht voor een soort qualitas occulta wilden doen door-

gaan. Om hetzelfde heuvel te ontgaan had Ga.Mei het
gebruik van dezen term vermeden. Nochtans mogen wij
aannemen dat het slagwoord van Newton een dieperen
ondergrond heeft dan dien eener bitsige geste van zelfverdediging. Het kan niet betwist worden dat de deductie,
meer dan de inductie, in de Principia Mathernatica op den
voorgrond treedt, wanneer men ten minste door inductie
de opstelling van het feitenmateriaal verstaat. Doch zijn
deductie is de wiskundige en niet de klassiek-wijsgeerige.
Intusschen zie ik me tot de bekentenis genoopt dat de beteekenis van het slagwoord bij Newton zeer onduidelijk is
en veeleer als een machtspreuk tegen de aanvallen dient
opgevat te worden dan wel een bezadigd en verificeerbaar
methodologisch begrip. Alles wijst crop dat Newton het
mathematisch denktuig beter kon hanteeren dan verklaren.
Zijn natuurbegrippen zijn geen ervaringsbegrippen en
daarom was hij genoopt te spreken van absoluten tijd,
absolute ruimte en beweging. Door deze begrippen bereidde
hij de subjectieve verklaring van het kennisproces voor
zooals Kant ze trouwens na veel over en weer praten nit
Newton's werken lezen zal.
Ook in de verklaring van de aantrekkingskracht
heerscht hetzelfde gebrek aan duidelijkheid wat haar kentheoretische beteekenis betreft. Tot de echte natuurwetenschap behoort de expositie van haar werking. Zijn inzicht
in de natuur deter kracht verraad t een weinig g-eoefenden
geest op het stuk der wijsgeerige begripsverheldering. Hetgeen Newton van haar zegt kunnen wij bbeschouwen als zijn
prive-meening. Het is immers niet contradictorisch dat
iemand de wetenschappelijke onkenbaarheid van iets leert
en er niettemin toch een persoonlijke meening op nahoudt,
op voorwaarde natuurlijk dat hij zich van het prive-karakter
zijner meening volkomen bewust is. Zoo dienen wij het
inderdaad hij Newton op te vatten. Tegen de Cartesiaansche
'
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tourbillons-theorie in, meende Newton dat de aantrekkingskracht in de dingen zelf ligt en niet in het milieu in hetwelk
zij zich bevinden.
Dat milieu nochtans moet beschouwd worden als het
vehiculum van de kracht, want het is ondenkbaar dat een
kracht in een ledige ruimte op of stand werken zou. Hij zag
dit milieu als vervuld met een onstoffelijk wezen wiens
aanwezigheid de grondslag is voor de werking op of stand.
In dezelfde orde van taken leidt hij de noodzakelijke tusschenkomst van God in zijn mechanisme binnen, om den
absuluten aanvang van het bewegingsproces te verklaren en
om de onvermijdelijk intredende stoornissen te neutraliseeren. Dergelijk stukje natuurmystiek willen wij graag
vergeven aan de religieuze natuur van Newton, die benevens het boek van de natuur ook dat van Daniel wilde ontcijferen, den Schepper wilde verheerlijken door de onthulling van het natuurmysterie en spijts alles het eenvoudig, rustig gemoed bewaren waarvan zijn grafschrift zulk
indrukwekkend getuigenis aflegt.

***
De Principia mathematica konden de voornaamste
wiskundigen van Newton's tijd niet overtuigen. Noch
Christiaan Huyghens noch Leibniz hebben deze mechanica
zonder cartesiaansche correcties aanvaard. Ook de gebroeders Bernouilli toonden zich weerspannig en uiterst wantrouwig. Nochtans zullen al de veroveringen op de natuur
die in den loop van de XVIII' eeuw plaats vinden Newton's
beginsel bevestigen. Vooral na de ontdekkingen van Laplace
en Le Verrier twijfelde niemand meer aan zijn goed recut.
De studie van de beweging der maan, de planetentheorie,
de onregelmatigheden bij Jupiter en Saturnus — zulks voor
Laplace maar vooral de meesterlijke berekening van de
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nog onbekende planeet Neptunus op de hemelkaart door
Le \Terrier waren schitterende triomfen voor Newton. De
eerste vrucht van zijn gravitatieleer was ongetwijfeld de
aanvang die met de studie van den planetarischen sterrenhemel werd gemaakt, welke de wetenschap leidt naar een
mathematische cosmogonie die de mystiek uit den heldentijd van de volkeren voorbijstreeft.
In zijn Theory of Universe (1750) merkte de
Engelschman Wright op dat de sterren niet ordeloos verspreid liggen alsof zij door de hand van het toeval of de
fantasie van een demiurg in de ruimte gezaaid waren
geworden. Zij vormen op denzelfden voet als de planeten
een systeem dat aan een vaste wetmatigheid beantwoordt.
Door de recensie van dit werk opgewekt, mediteert in de
eenzarne vlakten van Oostpruisen een jong doctor in de
wijsbegeerte die gevormd was aan de school van de groote
mechanici zooals Descartes, Leibniz, Wolf en Newton, over
het schijnbaar gebrek aan regelmatigheid op dit gebied
en waagt het door middel van Newton's mechanica, van een
sterke verbeeldingskracht en een pijnlijk nauwgezette
deductie de wordingsgeschiedenis van het heelal te verhalen. Die jonge doctor was de toekomstige wijsgeer
Immanuel Kant, die zich met zijn jeugdwerk een plaats verovert in .de rij der groote geesten, vooraleer een der allereerste plaatsen in de rij der wijsgeeren te gaan bekleeden.
Toen in 1755 zijn Naturgeschichte of hemelgeschiedenis
verscheen was hij zes jaar oud, die de stoute deducties van
Kant in zijn Mecanique celeste zou bevestigen en aldus het
testimonium van de wetenschap verleenen aan een deductief werk, wiens waarde toch immer problematisch moet
blijven zoolang dit testimonium niet gegeven is.
Kant's wonderbare boek, zonder naam van schrijver
verschenen, een tijd lang opgeborgen wegens het faljiet
van den uitgever, niet eens in handen gekomen van
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Frederik II aan wien het opgedragen was, ternauwernood
eenmaal besproken in de vaktijdschriften en zonder den
minsten ophef te maken voorbijgegaan, moest haast een
geheele eeuw wachten op het eerherstel van von Humboldt.
In • knap gehouden bladzijden beschrijft het de organisatie
van het heelal en diens ontstaan uit een primitieven chaostoestand, met een fantastisch aanhangsel over de bewoners der planeten. Kant breidt het heliocentrisme uit tot
de gansche hemelruimte. Ook de Melkweg vormt een systeem georganiseerd door middel van Newton's gravitatie
en Kant is van meening dat dergelijke systemen elkander
opvolgen in de diepten der hemelen. In dezen koenen, hypothetischen durf stelt hij zich een oneindigen hemel voor die
rond een middenpunt bewogen wordt door een samenspel
van aantrekkings- en afstootingskrachten. Het centrum is
een punt van grootere dichtheid en is ook het aanvangspunt
vanwaar de chaos zijn ontwikkeling tot cosmos aantreedt.
In den beginne was de chaos. Een georganiseerde oerstof wordt ondersteld die in opgelosten toestand al de
bestanddeelen bevat die wij in de spectraalanalyse aantreffen. De verstroofing van deze oerstof is ongelijkmatig en
juist dat verschil aan dichtheid is de grond van de kracht
die in haar inwoont. De rusttoestand van den chaos is een
zuiver denkbeeldige, want hij kende geen duur. Eens dat de
materie in het ruim geplaatst is, ving hare werkzaamheid
op natuurlijke wijze aan zonder een directe tusschenkomst
van God te moeten of wachten. De centra van grootere dichtheid trekken die van mindere dichtheid aan. Deze laatste
worden op hun beurt door andere aangetrokken en op deze
wijze is het eerste systeem ontstaan.
Dergelijk systeem van attracties zou fataal moeten
uitloopen op de versmelting van de stof rond een punt, ware
het niet met een andere kracht nl. met de centrifugaalkracht
in tweegevecht verwikkeld. Door deze kracht wordt de stof
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uit hare vertikale beweging naar het dichtheidscentruni
afgeleid en zoo ontstaat door de afstooting de kringbeweging. Deze laatste vormt wervelringen die voortaan ieder vertikaal doorsnijden der aangetrokken lichamen onmogelijk maken. De wervelringen differencieeren de kringbeweging en daaruit ontstaan dan de parallele cirkels die zich
reeds vrijer rond het centrum bewegen. Op zulke wijze
heeft zich het zonnestelsel gevormd uit een centrum
van grootere dichtheid dan zijn omgeving, stelsel dat spoedig tot den vasten toestand °verging en wiens aantrekkingsvermogen zich vermeerderde door den aangroei van gesolidifieerde materie. Ook de planeten hebben hun ontstaan
aan een gelijkaardig proces to danken. Tegenover de min
dichte materie die in de tusschenruimte verspreid ligt,
maakten zij centra van grootere dichtheid uit, die als centrale kernlichamen bronnen van nieuwe kringbeweging
worden.
De planeten wentelen in een gelijke richting rond de
zon en rond hun as. De snelheid neemt af met hun verwijdering van de zon. De proportioneele verhouding van de
afwijkende bewegingen tot de grootheid der planeten neemt
eveneens af volgens hun graad van verwijdering van het
zonnestelsel. Het afnemen van de aantrekkingskracht kan
de worming van grootere lichamen niet verhinderen. De
plaats welke de oerstof inneemt is eveneens een der factoren die ze tot stand brengen. De massa van de zon is
grooter dan die der planeten. De oorspronkelijke aantrekkingskracht construeerde rond zich een invloedsfeer die zich
uitbreidde door de vermeerdering van de stof, welke door
hare verwijdering van het planetarisch centrum en bijgevolg door 'de zwakheid der aantrekkingskracht die ervan
uitgaat geen beweging rond zon kon meemaken en zoo
bij de sfeer van de zon wend ingelijfd.
De primitieve kringbeweging van de hemellichamen
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wijkt van den volmaakten cirkelvorm of en vloeit in andere
bewegingsfiguren over. Kant noemt deze laatste excentrische bewegingen en schrij ft ze toe aan den grooten
of stand van de zon waaraan zij al hun bijzonderheden te danken hebben. Hij is van meening dat er zich in de
onmetelijk verwijderde regionen van den hoogen hemel geen
kringbeweging meer voordoet. Aan dit feit zouden de kometen hun ontstaan danken. Zij doorloopen een eigene baan die
bepaald wordt door verhoudingen tusschen zwakke aantrekking en weerstand. Hij droomde van een groot aantal planeten die zich hooger dan Saturnus bevinden en wier excentrische bewegingen geleidelijk grooter worden met hun
verwijdering en door dewelke een ononderbroken lijn van
hemellichamen ontstaat tot de kometen toe die den hoogsten
trap in de afwijking innemen. Terwijl de kometen de zon
naderen, verkrijgen ze een bepaalde hoeveelheid warmte.
Deze lost hun oppervlakte op en zet ze in damp om, waardoor
zij zich dank zij de refractie der zonnestralen aan de menschen in een lichtenden toestand toonen. Ik voeg er onmiddelli jk aan toe dat dit derde kapittel van Kant's Naturgeschichte door de modernste astronomie niet bevestigd is
geworden.
Evenals de planeten ontleent de maan haar oorsprong
aan de kringbeweging van de stof. Van de planeten bezit
alleen Saturnus een systeem van wervelringen, die wijzen
op een eigenaardigheid in zijn oorsprong. Volgens Kant's
meening is Saturnus het overblijfsel eener komeet die ter
gelegenheid van een al te excentrische beweging in de
invloedsfeer van de zon binnendrongen is. Door de warmte
werd de oppervlakte opgelost en in damp omgezet. Met het
afnemen van de excentrische beweging en door den weerstandsinvloed van de zon is Saturnus een planeet geworden.
Zijn wervelringen zijn het overblijfsel van den aldus ontstanen dampkring die door de kringbeweging van de planeet
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zelf den ringvorm gekregen heeft. VOOr Herschell berekende Kant met een voldoende nauwkeurigheid de snelheid
en den omlooptijd van dezen ring. Hij deelde hem zelf in
concentrische kringen in en leidde er al zijn mechanische
hoedanigheden uit af. Ook op dit punt was hij Laplace te
voor. Tevens gelukte hij erin de natuur van het Zodiaklicht
te verklaren. Het bestond uit de minst dichte deelen van de
oerstof, die, in de hoogste gewesten van het zonnestelsel
verblijvende, op zeer groote hoogte een tegenovergestelde
beweging rond de zon beschrijven.
In de voorrede en bij den aanhef van het achtste hoofdstuk informeert Kant ons over de beteekenis van zijn cosmogonie. Zijn doel bestond erin den oorsprong en de structuur van het heelal te verklaren door middel van Newton's
gravitatie en op die wijze een wereldbouw te verwezenlijken,
waarin de rol van den Schepper zich beperkt tot het plaatsen van de materie met haar natuurlijke, inwonende krachten uitgerust en die buiten dit initiaal factum geenerlei
invloed uitoefent op zijne ontwikkeling. De geschiedenis
van den geest kent wellicht geen stouter woord dan het aan
Archimedes herinnerende woord dat Kant te dezer gelegenheid gesproken heeft. « Geef rni j ntaterie en ik zal u een

wereld bouwen. »
Het is met het oog op deze bedoeling zeer natuurlijk
dat hij zich onmiddellijk op voet van vrede tracht te stellen
met de religieuze overtuiging van het menschdom die wellicht aanstoot nemen kan aan den durf waarmede zich een
menschelijk vernuft Gods scheppingspraerogatieven aanmatigt. Bekrompen schijnt de metaphysica van Malebranche en Leibniz in vergelijking met de zelfbewuste
aanmatiging van de mechanica. In de uiteenzetting dezer
wereldvisie, die door loutere deductie uit de algemeene formule der gravitatie verkregen is en die later door de experimenteele bevindingen bewaarheid is geworden, viert
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de mechanica een van haar grootste zegepralen.
Elk anthropomorphisme is uit den bouw en de geschiedenis van het heelal verbannen. Finaliteitsbeschouwingen
zijn totaal overbodig om het heelal in zijn geleidelijke wording te verklaren. De wijsbegeerte is derhalve genoodzaakt
zich op te sluiten binnen de enge grenzen van het organische, want de inorganische wereld is aan de religieusphilosophische bespiegeling onttrokken en uitgeleend aan
een mathematische realiteitssymboliek. Kant ten andere is
er zich 'diep van bewust dat wij het organische niet op
gelijke wijze als het inorganische kunnen behandelen. Het
beginsel, zegt hi j, dat geschikt is om een wereld te bouwen,
staat machteloos tegenover het leven van een grashalm.
Wij weten echter dat de rusteloos vooruitstrevende menschengeest een eeuw later getracht heeft het organische
binnen het bereik van de mechanica te brengen.
Van dit oogenblik of schijnt de armatuur van het heelal
deel uit te maken van het geestesbezit van den mensch.
De haast twee eeuwen die onzen tijd van Kant's Naturgeschichte scheiden zijn gewijd aan het vullen van het
geraamte dat hi j gereed maakte. Met behulp van een reuzentelescoop legde Herschell (1738-1826) den grondslag
voor de beschrijving van den buiten-planetarischen hemel
wiens binaire systematiek door dezelfde gravitatiewet in
stand gehouden wordt. In 1837 berekende Bessel voor de
eerste maal den of stand van een vast sterrebeeld tot de
aarde. De Melkweg verscheen in zijn lens als een fabelachtige dwarreling van hemellichamen met hier en daar
plaatsen waar slechts een wazig hulsel waarneembaar is.
Deze ontdekking bewees eens te meer het doorzicht van den
Konigsberger. De ontdekking van Uranus vervolledigde
het planetenstelsel.
De nieuwste tijden richten zich hoofdzakelijk op den
verwijderden hemel en zijn millioenen lichamen. Herschell
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catalogeerde er 846. In 1870 besloot de Internationale astronomische vereeniging de hemelkaart der vaste sterren ,op te
maken. Na tweemaal te zijn gemeten,, werden er twee honderd duizend gecatalogeerd. Voor het jaar 1940 was tot
hare herziening besloten. Van 1796 of tot 1825 verschenen
de vijf deelen van den modernen Almagest, ni. van de
Mecanique celeste van Laplace, geredigeerd na 75 jaren
van vruchtbaren wetenschappelijken arbeid doch niet van
onberispelijken levenswandel. Er moest natuurlijk aan al
de zijden van de astronomic geschaafd worden vooraleer
het wereldsysteem datgene kon zijn wat nog altijd het onze
is. De pieteitsgeste van Laplace's weduwe die door legaat
een exemplaar van zijn werken ter beschikking stelt van elke
promotie aan de Polytechnische school te Parijs is tot heden
toe een gebaar met biizonder hoog symbolisch karakter.
Een nieuw keerpunt deed zich in onze hemelkennis
voor wanneer de geleerden de snelle ontwikkeling van de
physica dienstbaar maken aan de astronomie. De photographie die ons in 1840 het eerste bruikbaar beeld van
hemeistreken gaf opende de aera der astro-physica, die de
hemellichamen onder het oogpunt van licht, kleur, radiatiesnelheid, enz. beschouwt en met deze aanvullingen cue
mechanisehe structuur vervolledigt van de zijde der physische en chemische natuur van de hemelmaterie. De hemelkaart in phototypie moet nu zoo wat voor den helft voltooid
zijn na veertig jaren van solidaire werkzaamheid der geleerden aller landen.
***

Het oogenblik is gekomen om te besluiten. Met
Copernicus staat de mensch tegenover het heelal op een
heel ander standpunt dan voor hem. In zijne bezinning
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over het wereldgebeuren voelt de mensch niet meer den
vasten bodem van den spectateur onder zijn voeten, want de
wetenschap heeft hem geleerd dat hij zeif meegevoerd is in
het betrekkelijk complex van de universeele beweging. In
deze laatste beschrijft het heelal rond de zon een volmaakte
cirkelbaan. De Renaissance-mystiek van G. Bruno verbreedt den cosmos tot in het oneindige. Kepler berekent de
elliptische vorm van iedere cosmische beweging en beitelt
ons zoo een wereldbeeld vol harmonie en staatsie uit den
ruwen steen van voorheen. &Mei grondvest de mechanics
toegepast op de aardsche verschijnselen en spreekt meteen
uit hoe en waarom mathematische syrnbolen reeel-physische
processen kunnen vertegenwoordigen. Newton legt den
Galileischen maatstaf aan de hemelbeweging aan en vereenvoudigt den verklaringsgrond van het heelal, wanneer
hij erin gelukt de drie wetten van Kepler samen te trekken
in de eene wet van de gravitatie. Terwijl Newton het actueel
verloop door de gravitatie aan den mensch veraanschouwelijkt, schrijven Kant en Laplace de gesehiedenis van den
hemel onder het geleide van dezelfde wet. Dat zijn de groote
phases die ons geleidelijk het huidig wereldbeeld hebben
bi jgebracht.
Het is vanzelfsprekend dat het vierspan, dat aan ons
wereldbeeld zijn bepaald moderne allures heeft gegeven,
niet voorbijgegaan is zonder de philosophische aanschouwingen van den tijd grondig om te werken. Wij constateeren, zonder veel moeite hoe de afkeer voor de denkgewoonten en het leergebouw der Middeleeuwen de vestiging van
,de exacte wetenschap op den voet is gevolgd. Tegenover
de nieuwe geluiden welke wij van de XVI' tot de
XVIII* eeuw over geheel het Avondland kunnen vernernen
gedraagt zich de Scholastiek zeer onverstandig. Zij verstart en verstijft in haar metaphysische mythen en negeert
de acquisieten van experiment en wiskunde. Zij heeft goed
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den geestelijken arm tot ruggesteun van haar ondergaande
zon ter hulp te roepen. Deze staat eveneens machteloos
tegenover het diep besef der ontaanbare duurzaamheid van
den wetenschappelijken vOoruitgang. Galileii's woord blijft
waar : « Het ligt niet in de macht van een mensch of van
een menschelijke instelling te bewerken dat ideeen waar of
valsch zijn of dat zij anders zijn dan zij het in feite van
natuurwege zijn. »
Binnen de kloostermuren en op de katheders der faculteiten heerscht nog wel de Scholastiek als of ficieel gepatroneerde leering ; hoewel ook bier met den tijd groote
bressen in de compactheid van de verouderde leer worden
geslagen. Men mag echter rustig beweren dat daarbuiten,
van 1600 af, de rationeele, mathematische physica eenvoudig wijsbegeerte wordt geheeten. Doch spoedig zien wij
de wijsgeerige problematiek opnieuw op het voorplan
naast de natuurwetenschap treden. De methode van deze
laatste gaat echter op de tweede over en geeft aan de wijsbegeerte een geheel nieuw voorkomen. Die verbinding tusschen beide grenswetenschappen zal onverzwakt blijven
bestaan tot bij den aanvang van de XIX' eeuw en moet dus
als een van de markante keurverschijnselen van het modern
geestesleven beschouwd worden. Het autoriteitsgeloof is
vervangen door het geloof in het getuigenis van feiten en
getallen. Religieuse en metaphysische denkbeelden oefenen
geen noemenswaardigen invloed uit op het aanschijn der
wetenschap. De wijsbegeerte als verwant met de wetenschap
is een laiek levensbedrijf geworden na eeuwen dienstbaarheld aan of solidariteit met de theologie. De wetenschap
vervocht haar 'autonomie dank zij het heliocentrisme en
de mechanica.
De verovering dezer autonomie kon niet worden doorgevoerd zonder een scheiding en een kloof tusschen geloof
en weten. Copernicus en Galilei werden door de religieuze
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gezagdragers bestreden uit naam van de Bijbelexegese. De
glanzende triomftocht van het mechanisch wereldbeeld
noopte de Bijbelcritiek zich aan dit beeld aan te passen. In
de late Middeleeuwen en de Renaissance trachtte men te
ontkomen aan den gezagsgreep van de Kerk en aan den
weerstand die van haar tegen de vernieuwende inzichten
der wetenschap uitging, wanneer de letter van haar overgeleverde leer in het gedrang kwam, door de beruchte en
onaanvaardbare leer der dubbele waarheid. Nu echter veroverde de wetenschap door den schitterenden stoet van confirmaties de noodige zelfbeheersching door dewelke zij zich
in staat voelde haar voorwerp en haar methode eigenmachtig
te construeeren en hare bevinding in voile zelfstandigheid
te ontwikkelen zonder nog langer het imprimatur te moeten
vragen van de religieuze confessies die over Europa
heerschen.
Wetenschap en godsdienst staan spijts de personeele
unie van beide in haast al de groote belijders der moderne
wetenschap als twee hermetisch gesloten werelden tegenover elkander. Godsdienstige decreten vinden geen echo
meer in de koude, passielooze bemachtiging van den wereldbouw. Dogma en wetenschap leven wederkeerig in een
toestand van betrekkelijken vrede door het feit dat zij elkaar
ignoreerden. De wijsbegeerte en de staatkunde stonden
verbazend vlug bereid om de exacte wetenschap in haar
onverschrokkenheid na te volgen. In de XIX' eeuw zoeken
wetenschap en godsdienst weer toenadering, doch in omgekeerde richting. Het is de wetenschap die het dogma aan
haar methode wil onderwerpen en van zoodra dit standpunt tevergeefs zal blijken staat de wijsbegeerte gereed
om tal van subjectieve godsdienstsystemen in het leven te
roepen. •
Wijsbegeerte en wetenschap worden gedragen door
een gelijken vrijpostigen, anti-autoritairen geest. Het is
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nutteloos zuiks voor eigen oogen te willen verbergen. De
ontwikkeling van het modern wereldbeeld met al de incidenten welke ermede gepaard gingen en al de nevenverschijnselen waartoe zij aanleiding gaf heeft tusschen beide
een dieper en dieper wordende kloof gegraven. Metaphysica
en wetenschap hebben geleerd zich van een zelfde woordenschat voor wezenvreemde dingen te bedienen. De metaphysica bestudeert het wezen, de eigenschappen en de oorzaken van de dingen ; de wetenschap op haar beurt de verschijnselen in hun bestendige betrekkingen waaraan een
mathematische algemeengeldigheid en noodzakelijkheid
worden toegeschreven. De algemeene verbindingsagent der
verschijnselen noemt GaMei een causa mathernatica. Deze
wiskundige oorzaak is een symbool door hetwelk de verschijnselen slechts in hun quantitatief uitzicht, maar op dit
gebied dan oak volledig kunnen worden verklaard.
De oorzaak is dus volgens het spraakgebruik der wetenschap niet de uitkomst eener aprioristische deductie uit het
objectsbegrip. Zij is de verstandelijke interpretatie van de
waargenomene regelmatigheid. Zij dringt zich bijgevolg op
als de noodzakelijk geworden symboliseering van het objectief proces der verschijnselen, doch geenszins als de objectieve weerspiegeling van hun metaphysisch wezen. De
wetenschap heeft dus den weg tot het phaenomenalisme
gevonden. De duidelijke formule voor deze verandering
van het geestesstandpunt is wel de volgende. Het modern
denken beantwoordt niet meer de vraag : Waarom zijn er
verschijnselen? maar wel : Hoe verloopen zij ?
Onmicidellijk zal dan de vraag oprijzen : Wat is dan
in feite de moderne wetenschap ? Eenvoudig het rationeel
systeem van de wetmatigheid der verschijnselen. De som
dezer wetmatigheid heet zij natuur, sedert Kant het algemeen besef der Renaissance en der moderne wetenschap
vertolkte met de woorden : De natuur is het totaalbegrip
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der verschijnselen onderworpen aan wetten. De vertaling
der natuur in de taal van het verstand heet wetenschapstheorie, die van hypothese theorie is geworden door de alzi jdige en de altijdige bevestiging der ervaring. Zij wordt
niet in haar geheel door ervaring gewonnen. Waarneming,
hypothese, experiment en wiskunde eischen elk voor zich
een deel van dit rationeel systeem op. Slechts de samenloop dezer methodische hulpmiddelen kan tot dergelijk systeem leiden, waarin het eene voortdurend door het andere
gecontroleerd wordt.
De wet die in het verstand het verloop der natuur vertegenwoordigt is derhalve Been voorstelling ontleend aan
het verloop zelf, noch er door abstractie uit verkregen. Zij
is een soort geweld dat het verstand aan de verschijnselen
aandoet ten einde ze in een systeem van algemeene rationaliteit onder to brengen. Het verstand schrijft in zekere
mate de natuurwet zelf aan de natuur voor. Het nalef geloof
van den mensch in zijn zintuigen, dat, benevens de metaphysische begripswereld, eigen is aan de scholastieke wi jsbegeerte, werd door het heliocentrisrne in zijn overtuigende
macht aangetast, en is met de ontwikkeling daarvan geleidelijk loch stelselmatig verdrongen geworden.
De natuurwetenschap is subjectief. Al wat voorafging heeft dit besluit bevestigd. Zij is het systeem der wetten die ons verstand aan de natuur voorschrijft. Zij is dus
een verstandelijke constructie die noodzakelijk en algemeengeldig is juist ter wille van hare subjectiviteit. Wij organiseeren de verschijnselen door onze kenvermogens. Hun
verhoudingen maken een bevredigende orde uit, omdat wij
er de orde zelf in aanbrengen, niet omdat wij een substantieele orde photografeeren. De orde die tusschen de verschijnselen is aangebracht is een wiskundig- quantitatieve.
Deze is echter niet in de ervaring gegeven. De waarneming is slechts de toniek voor den geest. Zij wekt op, zij beves-
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tigt, doch zij is geen deelgenoot aan den mathematischen
opbouw van de natuur. Oneindige betwistingen vergezellen
in den modernen tijd dergelijk subjectivistisch standpunt.
De peilingen die men doet naar de grondsiagen van de physische waardeschatting dezer mathematische natuurorde
leiden tot op den dag van heden tot geen bevredigende uitkomsten.
Spannend is dit probleem voor den geest. Is de wetenschap subjectivistisch, dan staat het wijsgeerig idealisme
aan het uiteinde harer logische waardebepaling. Beide hooren als het ware onafscheidbaar samen. Van Descartes of
tot op onze dagen toe was het idealisme de grondtoon van
de moderne wijsbegeerte. De wetenschap zelf ondergaat
zeer weinig den invloed vanwege het kentheoretisch standpunt, waarop de wijsbegeerte zich als medeplichtige van de
wetenschap verplaatst. Zij zet haar weg voort onaangeroerd door realisme of idealisme en vrij van philosophische
disputen. Doch zij beheerscht deze disputen en standpunten.
In den modernen tijd is dezelfde geest en wijsgeer en
geleerde. Het modern geweten kan zich niet geweldig ontdubbelen. De les van de wetenschap is derhalve ook de les
van de wijsbegeerte.
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De geestelijke Dominant in de
hedendaagsche Wijsbegeerte

gewijd aan de hedendaagsche
D Emonographien
wijsbegeerte zijn reeds buitengewoon talrijk en wekken bij alwie zich aan de studie onzer geestelijke omgeving
begeeft, niet onverdeelde gevoelens op. Want er heerscht
ontegenzeggelijk een merkwaardige eensgezindheid in de
uiteenzetting van de gedachtenstroomingen, die, alle sarnen,
den wezenlijken inhoud van het tegenwoordig denken uitmaken ; maar deze eensgezindheid gaat gepaard — en dat
is de keerzijde van het beeld — met een hopelooze verdeeldheid van het oogenblik af, dat de auteurs zich wagen aan
de expositie van het geestelijk hoofdmoment, dat het
leidend beginsel moet zijn van het groot dialectisch spel
der menigvuldige synthesen, die de XX' eeuw aan den
einder van de philosophie heeft zien verrijzen. En toch
dient erkend, dat deze dominant het criterium moet wezen
van den nieuwen levensstij1 en van den nieuwen denkstijl,
indien het waar is, zooals alle geschiedschrijvers der tegenwoordige wijsbegeerte veronderstellen, dat de XX' eeuw
een nieuw tijdperk opent in de ontwikkeling van het Westersch geestesleven.
Ik heb me eveneens bezondigd aan een klein boekje
over dat onderwerp, dat acht jaar geleden van de pers is
gekomen. Ik heb daar, in tegenstelling tot de gewoonte
der wijsgeeren, een zeer nederigen toon laten hooren, en
voelde me daartoe genoopt door de overweging, dat toch
alleen een historische of stand, zoo groot dat wij een fragment geschiedenis als een geheel kunnen overschouwen,
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ernstig rekenschap kan afleggen over de positieve aspecten eener geestesperiode, terwijl wij, die wat betreft de philosophie van de XX' eeuw nog altiid gevangen zijn in de
beweging zelf, onmogelijk kunnen prospecteeren waar de
tijd heenspoedt. Want van een wijsgeerige geschiedenis
wordt toch gevraagd, dat zij geen niet te verantwoorden
profetie wezen zou, maar integendeel een wetenschappelijk te verantwoorden visie behelze van een werkelijke
gegevenheid. Nochtans was ik tijdens de voorbereiding
van bedoeld boekje van oordeel, dat hetzelfde niet gezegd
kan worden betreffende de negatieve strekkingen die in
onze philosophie tot uiting komen, omdat de ervaring, die
ons in deze meer hoeft te leiden dan theorie, ons alien
nog dagelijks leert, dat de mensch in het algemeen veel
vilugger besef krijgt van de motieven waartegen moet worden opgetreden, dan wel een positief inzicht in de nieuwe
drijfkracht die naar de toekomst heenwijst en in de uiteindelijke finaliteit, die de nieuwe, ideologische richtlijnen tot
een systeem moet samenbinden. Eerst wanneer onze tijd
als een afgesloten geheel zal kunnen overzien worden en
een architectonisch gestructureerd verleden zal wezen, zullen de komende geslachten voldoende beseffen, welke de
essentie is geweest van het rusteloos bewegen, dat wij op
dit oogenblik meemaken. Ik heb dan ook in aansluiting
daarbij van de negatieve aspecten de spil van mijn kort
expose onzer hedendaagsche wijsbegeerte gemaakt, en nu
zou ik in deze enkele woorden al de ontkenningen, die het
geestesleven van onzen tijd kensohetsen, terug brengen tot een grootste gemeene deeler, die ik « de geestelijke
dominant in de hedendaagsche wijsbegeerte >> noem, kortheidshalve in den titel verzwijgende, dat het uitsluitend
gaat over de negatieve dominant.
Om het begrip te vergemakkeiijken is het misschien
goed vooraf mede te deelen waar ik dat negatieve hoofd178

moment ga zoeken, namelijk in de tegenstelling van het
hedendaagsche denken tot den geest en tot de grondleggende
ideeensyntagmen van de Cartesiaansche leer. 1k geef grif
toe, dat het thema, op deze wijze geformuleerd, verwondering kan wekken. Want, in vergelijking met het lot beschoren aan tal van andere denkers uit het verleden, wordt er
heden ten dage zeer weinig over — hetzij voor, hetzij tegen
— Descartes gesproken. In dat opzicht speelt Descartes
niet de rol van den « Deus absconditus >> uit de brieven van
Paulus, van de Godheid die aangebeden weed ofschoon
onbekend, maar speelt hij de rol van den verborgen daemon,
tegen wien, onder de hoede van een vrij streng incognito
en van een zeer geslaagde anonimiteit wordt gestreden.
ons wordt van alle windstreken uit als een dogma
verkondigd, dat wij in de philosophie van de XX' eeuw
een groote renaissance moeten zien van de metaphysica. Dat
is waar. De uitdrukking : renaissance van de metaphysica
komt me echter dubbelzinnig voor. Immers in de geschiedenis van de philosophic wordt de metaphysica gelijk gesteld
met de ontologie, en dat wil zeggen met de navorsching van
het zijn en van de zijnsvoorwaardelijkheid in hun meest
algemeenen omvang. In de meer moderne beteekenis van
het woord beteekent metaphysica veeleer een wereld- en
een levensbeschouwing, of met andere woorden de navorsching van de bovenzinnelijke grondslagen van wereld en
leven. En als wij nu scherp toekijken rondom ons, kan niet
worden betwijfeld, dat de renaissance van de metaphysica
slechts plaats grijpt in de laatste beteekenis van het woord
en van de zaak. Want de talrijkste, en tevens ook de werfkrachtigste stroomingen van het hedendaagsche denken,
zooals, om er maar enkele ten titel van steekproef to noemen,
de geesteswetenschap, de levensphilosophie, de waardenphilosophie, het bergsonisme, enz. zijn juist gekenmerkt
door den simultanen afkeer welke zij vertoonen en voor het

,
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positivisme en voor de ontologie. Doch stellig is het waar,
dat op het keerpunt van de XX' eeuw een metaphysisch
tijdperk is begonnen, als wij daardoor in de eerste plaats
maar verstaan een sterke reactie tegen het criteriologisch
exclusivisme van de moderne wijsbegeerte, en in de tweede
plaats een bijna critieklooze hervatting van die positieve
disciplines, welke door de criteriologie of de kennisleer drie
eeuwen lang in den schaduw waren gesteld.
Welnu, het imperialisme van de kennisleer in de laatste
drie eeuwen van het denken is het legaat van Descartes'
ommekeer in de rangordening van de philosophische vraagkukken. Het « je pense, donc je suns >> hangt als een staatsiebaldakijn boven de moderne geestesgeschiedenis in haar
geheel, en het volstaat feitelijk dat wij dit woord accuraat
begrijpen om to erkennen hoe de volheid van de Westersche wijsbegeerte gepraefigureerd lag in dezen geboortekreet van de moderne tijden. Het « ik », het subject of de
je >> van Descartes is niet een mensch zooals hij bestaat,
omtooid met geheel zijn levende, concrete wezenheid. Het
is integendeel een extract daaruit, namelijk het zuiver
denken of het abstract bewustzijn. En tusschen den mensch
als concreet, levend wezen beschouwd, dus als gij en ik aan
den eenen kant, en de buitenwereld aan den anderen kant,
heeft Descartes een wig gedreven, een « tertium medium »,
namelijk dat abstracte denken en de noodzakelijke doorgang van de realiteit door de struotuur van het abstracte
denken en van het bewustzijn. Dat gaf noodzakelijker
wijze aanleiding tot een nieuwe serieering van de problemen. Want uit de inschakeling van het denken als derde
term vloeit onmiddellijk voort, dat de realiteit slechts realiteit kan zijn voor den mensch voor zoover — en in de
mate waarin — hij er in aanraking mede komt, of ze kent.
Hoe zij is buiten den greep van het bewustzijn, dat wekt
de belangsteliling van de philosophic niet meer, want zij is
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een zuiver kennis-object, zooals de mensch een zuiver kennis-subject is .geworden.
Er is echter nog meer. Het nauwkeurig verstaan van
datzellde « je pense >> verplicht er ons toe in te zien, hoe
het ontologisch-objectivistisch standpunt, dat Oudheid en
Middeleeuwen hadden ingenomen, wijken moest voor een
immer intenser wordend rationalisme, van zoodra de wijsbegeerte het slagwoord van Descartes aan de spits van het
denken had gebracht. Uitsluitend voorwerp van rechtstreeksche evidentie en derhalve eenige volstrekte gegevenheid, waarvan wij dienen nit te gaan in elk philosophisch onderzoek, is het denken, en door het feit zelf kan
het objectieve, in den zin van realiteits-conformeering, zonder bemiddelende factoren niet meer worden aangevoeld,
loch slechts zuiver negatief, als datgene wat niet het denken is, worden bepaald. Slechts de analyse van den geest
kan ons de wetmatige structuur van het denken aan de hand
doen, en die rationeele structuur, die wij in den geest ontdekken, moet het voorbeeld zijn voor able realiteit, die voor
den geest op eenigerlei waarde aanspraak maken wil. In
de realiteit, hoe zij op zich zelf ook moge wezen, is slechts
datgene van waarde, en zulks beteekent van kennis-waarde,
wat door de structuur van den geest kan geassimileerd
worden, wat deelachtig kan worden gemaaltt aan het
« dare et distincte >>-criterium, wat rationeel doorschouwbaar is. Zulks bracht voor Descartes in eigen persoon mede,
dat de werkelijkheid reeds een gedeelte van hare oorspronkelijke gegevenheid heeft moeten inboeten, maar dat zij
toch nog een deel inbrengt in de kennis, namelijk het zuiver
quantitatieve, omdat het quantitatieve het eenig rationaliseerbare deel van de stof is. Maar zulks bracht niet
mede. nanTrnate de -verfijning in de analytica van het denken stijgende ging, dat het subjectieve aandeel in of meting
winnen zal ; dat, bij Kant bij voorbeeld, alle vormhepaal181

heid, die eertijids beschouwd werd als de wezenlijke bestaanvorm van de dingen zelf, nu wordt toegemeten aan de efficientie van subjectieve denkfuncties, terwijl naderhand in
het idealisme van een Hegel zelfs die minimale medewerking van de realiteit zal worden omgebogen tot een oorspronkelijk poneeren, tot eene « Setzung » door den geest
zelf.
De rationaliseering van het object en van de werkelijkheid moet tevens het vertrouwen wijzigen dat de mensch
heeft in zijn kenniswereld. Het beroep op de natuurlijke
evidentie was, in aansluiting bij de naieve conceptie der
dingen in Oudheid en Middeleeuwen, ruimschoots toereikend, terwijl van Descartes af een strengere garantie moet
worden geeischt. << Clair et distinct » luidde het criterium
der waarheid bij Descartes. Deze woorden hebben stellig
nog iets gemeens met het toenmalig klaarblijkendheidscriterium of evidentie, maar het « clair et distinct >> zelf is
slechts een fragment dat ingeschakeld is in een meer omvattend garantieproces, namelijk in de methode. Die methode
was voor Descartes de wiskundige. Zij is het niet gebleyen. Kant zette ze om in een transcendentale. Maar dat
doet niets af van het feit, dat en Descartes in de XVII',
en Kant in de XVIII" en het positivisme in de XIX' eeuw
in de methode de groote garantiefactor zijn blijven zien
voor alle waarheid en voor alle zekerheid, nu dat het naïve
getuigenis van het intellect zelf door bemiddeling van het
evidentiegevoel onontvankelijk was verklaard en in de
rechtsbedeeling van het denken was gewraakt.
En wij verstaan meteen ook de groote paradox waarvan de moderne philosophie zich bedient als van een sleutel
voor de ontvouwing van het metaphysisch mysterie. Velen
hebben zich voorzeker geergerd gevoeld door Kant's formuleering : het subjectieve is de grondslag en de eenige verrechtvaardigbare motiveering van het objectieve. En noch182

tans dat kon niet anders dan zoo wezen, want het lag reeds
« in nuce » opgesloten in de frontverandering die Descartes
uitvoerde in het wijsgeerig denken. Ofschoon minder duidelijk uitgesproken dan later geschieden zal, is ook Descartes
overtuigd, dat de wetmatigheid van het subjectief denken
de werkelijkheid desnoods geweld aandoet, ten einde ze in
de denkwereld in to lijven. Van hem kan evenwel nog
gezegd worden, dat het ,denken de structuur der zijnsorde
alleen beheerscht door hare exemplariteit, maar later, bij
Kant en bij Hegel, is de groote, transcendentale paradox
vanzelfsprekend, want het waarachtig objectieve wordt in
hunne oogen door de oorspronkelijke vormen van het denken zelf geconstitueerd. Objecten verliezen hun karakter
van « Dinge an rich »; zij zijn wetmatige eenheden, die
door middel van zintuigelijke en verstandelijke functies
uit een irrationeelen ervaringsstroom verwezenlijkt worden.
Ook de psychologische weerklank van die Cartesiaansche leer moest de orienteering der modern& wijsbegeerte naar de kennisleer komen versterken. De rationalistische conceptie van den mensch als een zuiver denk-subject,
ten eerste door de herleiding van de ziel Fame — tot een
van hare vermogens, het denken, en ten tweede door de
herleiding van alle zielsverschijnselen tot het eene « cogitare >>, leidde de moderne psychologie de wegen van het
intellectualisme op, niet alleen in dezen zin, dat de psychologie uitsluitend een bewustzijnspsychologie of een denkpsychologie wordt, maar bovendien ook in dezen anderen zin,
dat alle zielsverschijnselen, van welken aard zij ook mogen
wezen, als zooveel bewustzijnsverschijnselen onderhoorig
worden gemaakt aan de rationeele denkwetmatigheid. Een
dergelijke strekking ging van Descartes over op de natuurphilosophie en op de biologie. Menig g-eschiedschrijver van
de wijsbegeerte stond erover verbaasd dat Descartes heeft
kunnen zeggen « la matiere est l'etendue >>, dat hij het
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wezen van de stof in de uitgestrektheid legde. Maar elke
andere conceptie van de stof zou ons bij hem veeleer inoeten
verbazen. Ter wine van het criterium « clair et distinct »
is alleen dat deel van de stof bevatbaar voor het verstand,
dat door de wetmatige structuur van het denken kan achterhaald en geassimi'leerd worden. Dat deel bestaat- slechts
uit hetgeen wij in wiskundige constructie kunnen uitdrukken, want de wiskundige methode, vergeten wij het niet,
was de garantie van alle waarheid en van alle zekerheid,
uitgenomen voor de onmiddellijke evidenties van het denken zelf. Welnu, een stof die zou uitgerust zijn met « sui
generis »-qualiteiten, een stof waarvan de verschijnselen rnetterdaad een qualitatieve orde zouden vertegenwoordigen, kan niet wiskundig bepaald worden. Slechts wanneer
de quantiteit de caracteristiek is van de stof, wordt deze
assimileerbaar voor het geometrisch, helaas ook voor het
geometriseerend denken van den mensch. Bijgevolg
heerscht in de stof de wiskundige noodzakelijkheid, de
meest volkomen, de ihoogste vorm in de voorafbepaaldheid
der verschijnselen. Zoo weed de wereld een theater van
strenge wettelijkheid, al moest ook, om dat te verkrijgen,
de uitwendigheid van de natuur worden opgeofferd aan
de rationaliseerende strekking van de Cartesiaansche
gezindiheid.
Hetzelfde proces zien wij in de biologie verschijnen.
De ziel was eertijds het levensbeginsel, het spiritueele fluidum waardoor alle levensuitingen zioh specifiek onderscheiden van de zuivere, mechanische beweging der stoffeHike zelfstandigheid. Nu echter is de ziel identiek geworden
met het denken, met het bewustzijn alleen. Het leven is
neergehaald tot den rang van de stof, en nevens het mechanicisme van de stof is het meohanicisme van het leven
komen te staan. Ook het levensgebi ►d is een fragment uit
die ontzettende, mechanische orde welke alles in zich omvat
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wat niet het denken is. In het leven heerscht dezelfde quantitatieve gebondenheid, hetzelfde qualitatief pauperisme,
dezelfde reductie tot uitgestrekt'heid en beweging als in
de physische « regio >>. Nergens kdmt dat duidelijker aan
het licht dan in Descartes' theorie van de « betes-machines ».
Het vegetatief en dierlijk leven, en in den mensch het
niet rationeel deel van het leven, is fundamenteel een
speciale ondersoort uit de eene, groote, geslachtelijke realiteit stof. Hetgeen Descartes terloops heeft geleerd over
het neigingsleven bij den mensch is leerrijk, want het leert
op overtuigende wijze hoever een groote idee kan gaan bij
een groot man, wanneer hij zich uitsluitelijk laat leiden
door de ijzeren wettelijkheid van het logisch doorredeneeren. Evenzeer als de physica, is de biologie van Descartes
de triomf geworden van het abstractief denken, dat boven
alle gegevenheid, boven alle interesse-centra, boven alle
levenservaring uit, alleen de taal van het intellect wil hooren. En daar deze levens-paradox de hoogste openbaring
was van den Cartesiaanschen geest die in het positivisme
van de XIX' eeuw een laatste maal in zijn voile koelheid
en in zijn voile verstandelijkheid is opgerezen, moet het
geenszins verwonderen dat zij het het eerste trefpunt is
geworden, waartegen de critiek van XX' eeuw is komen
aanloopen en waarvan zij is uitgegaan in het geleidelijk,
rnaar ten slotte toch volledig geworden neerhalen van
Descartes' gezindheid.
In het positivisme bekampt de nieuwste wijsbeg-eerte
onzer XX' eeuw de Cartesiaansche strekking, omdat hierin
de verantwoordelijkheid van Descartes voor dat alle-s ruchtbaar was geworden. Vooral in F'rankrijk is zulks duidelijk
waarneembaar. De Fransche wetenschapscritiek, waarliij
wij de • namen vermelden van Henri Poincare, Emile
Boutroux, Pierre Duhem, en zooveel anderen, reageerde in
eerste instantie tegen het materialisme, den laten uitlooper
,
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van • de « Cours de philosophie positive » van Auguste
Comte, d.och legde sterk den nadruk op het feit dat het
rationalisme van Descartes verantwoordelijk was voor de
ontwikkeling van de positivistische wetenschaps-methodologie tot een materialistische metaphysica. Zj hield de wetenschap als redmiddel voor, de wegen van het rationalisme
te verlaten. Poincare bijvoorbeeld bestrijdt de uitsluitelijkheid van het « clair et distinct >>-criterium. Aan den
grondslag van alle wetenschap, met inbegrip van de wiskunde, liggen geen laatste oordeelen met axiomatische evidentie, leert hi j, maar integendeel postulaten, die, daar zij
noch evident noch bewijsbaar zijn, hunne geldigheid eenvoudig hebben te danken aan de omstandigheid dat zij
bruikbaar blijken te zijn voor de realiseering van een enkelzinnig natuursysteem. Daarmede is de rationalistische fundeering van de wetenschap verbroken, evenals het pragmatisme ze te gelijker tijd verbreekt door het aanwenden
van het criterium der nuttigheid, dat ermede verwant is.
Boutroux was nog roekeloozer in zijn anti-Cartesiaansche
wetenschapsleer. Hij bekampte het dogma van de herleidbaarheid van de stof tot quantiteit. Hij bevesfigde dat de
stof niet tot op den bodem mechanisch bepaald kan zijnen
dat aan den grondslag van de stoffelijke zelfstandigheicLeen
minimale spontaneiteit als hare waaraohtige wezenheid
dient erkend. Het is zonder meer klaar hoe door zulk
materie-volontarisme opgeruimd wordt met Descartes'
quantificeering van 'de stof. Op dezelfde wijze wordt de
positivo-Cartesiaansche biologie hardnekkig en niet zonder
succes bestreden. Zij leefde voor het laatst op in de veel
gelezen werken van Haeckel en in het both van Schulz met
den zoo kenschetsenden titel: Die Machinentheorie des
Lebens. Ilc zal dat biologisch duel niet trachten te schetsen.
Het. is misschien voldoende even te wijzen op de school
\raj-I.:Bonn met Reinke en op een figuur als E. Becher. De
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biologie staat, wanneer wij van bijzonderheden afzien, op
het vitalistisch standpunt, dat een Hans Driesch met taaie
kracht en groote feitenkennis heeft ingenomen. Levensverschijnselen worden niet doorsohouwbaar door middel van
een zuiver mechanische bepaaldheid, maar eerst dan wanneer zij verbonden worden met een organische structuur,
'die zeif geleid wordt door een beginsel van finalistischen,
en niet van mechanisohen aard. Noch de algemeene biologie, nook de dierpsychologie deelen in Descartes' reductie
van het leven tot een stofmachine en zeif daar waar niet uitdrukkelijk beroep wordt gedaan op een finalisme volgens
ouden stijl, nemen wij toch de verwijdering der geesten
waar van alle quantificeering van het leven.
Deze frontverandering, uitgevoerd in de levensleer en
in de natuurphilosophie van de XX' eeuw wijst uit zichzelf
op dieper liggende odrzaken en op vender strekkende gronden. Willen wij, om het kort te maken, de huidige aanschouwing der dingen duidelijk afgrenzen tegenover het Cartesiaansch voorkomen der moderne wijsbegeerte, dan dienen wij ons af te vragen of Descartes' beginsel niet uit de
leidende stelling is gestooten die het drie eeuwen door op
onbesproken wijze heeft bekleed. Dat beginsel was de
mensch of het subject, maar beide gereduceerd tot hun
rationeel en intellectueel extract, het bewustzijn of -het
denken. En van dat bewustzijn leidde de mensch geheel
zijn denken af over de wereld, over zich zeif, over God.
Welnu, wanneer wij de nieuwste wijsbegeerte voor onze
oogen laten gaan als een defile van vaak heterogene en
onherleidbare stroomingen, dan merken wij op dat het
subject ten slotte nog immer aan de spits van het denken
is gebleven. maar dat het ditmaal beschouwd wordt onder
een totaal gewijzigd prisma. Het Cartesiaansch subject
beteekende de geweldadige isoleering, de brutale sequestratie van het rationeele en van het bewustzijn, met veront,
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achtzaming van al de overige componenten van den menschelijken geest. De tegenwoordige wijsbegeerte gaat uit
van het subject als anthropologisch geheel, als mensch. Het
subject van alle zijns-denken en van alle levensbezinning
is niet langer de abstracte rationaliteit of het wetmatig
intellect, maar het is de mensch als het verzamelbegrip van
geheel onze "evens- en geestespersoonlijkheid. Die mensch
is uitgegroeid tot de nieuwe talisman, die ons binnenvoert
in het wezen van de dingen en in de geheime dicpten van
ons kennen en handelen.
Wanneer Rickert en Windelband over het norm- of
waardensubject spreken, hebben zij niet sneer het zuiver
logisch subject op het oog. De mensch in de geesteswetenschap, de mensch van Dilthey en Simmel staat niet gelijk
met « la pensee >> van Descartes, die, via hare begrippelijke
wetmatigheid, de realiteit ofwel afleidt, ofwel construeert,
maar is integendeel de geest, die stellig mede begrijpt het
logisch, wetmatig intellectskennen, maar die niettemin
ook de irrationeele zijnsfranje omvat, waarin ons innigst
beleven en ons meest direct bevatten verloopt. Ook
Nietzsche, Kluges, Spengler, Keyserling wantrouwen de
rationalistische reductie van den mensch tot een denkmachine en het groot levenswerk van Bergson bestaat
juist in het voortdurend hameren op de waarheid, dat
mensch en verstand geen onderling omzetbare grootheden
zijn, doch dat het verstand slechts als een secundaire levenstilting van den geest moet besohouwd worden. Opposities
als deze tusschen « l'esprit geometrique » en « l'esprit de
finesse », tusschen de « animus >> en de « anima » in het
litteraire duel Claudel-Valery en Henry Bremond, tusschen
« Geist >> en « Seele >> zooals in den titel van Klages' hoofdwerk, wijzen alle op de anti-Cartesiaansche africhting van
,de huidige levensaanschouwing.
Het aloverheerschend imperialisme van de kennisleer
,
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in de moderne tijden had voor uitgangspunt de erkenning,
dat realiteit en verstand twee aan elkander geopponeerde
en voor elkander vreemde orden vertegenwoordigen. Het
groote probleem dat een oplossing vraagt is alsdan ook:
hoe de brug slaan tusschen beide ? Hoe de orde van de realiteit uitbeelden door de orde van het verstand ? Van heel
wat breeder vertrouwen, en misschien ook van heel wat grootere naiviteit getuigt onze XX' eeuw. De radicale vervreemding tusschen realiteit en mensch wordt beschouwd als een
willekeurig postulaat van het modern rationalisme. Realiteit en mensch zijn fundamenteel wezensgelijk en de rechtstreeksche penetratie van de werkeliikheid door den mensch
is het zuiverste teeken dezer ,00rspronkelijke verwantschap.
Den lezer is zeker de volontaristische strekking bekend, die
in Duitschland, in Frankrijk en in de Anglo-Amerikaansche
landen is doorgebroken. Het wils- en spontaneIteitsmotief
speelt vanaf Schopenhauer tot aan Nietzsche, vanaf Maine
de Biran tot aan Bergson, vanaf William James tot aan
John Laird de rol van universeele wezenskern aller dingen.
Stof en geest zijn geen wezensvreemde zelfstandigheden
meer. Beide worden bewogen door een zelfde stuwkracht,
analoog met den menschelijken wil, door dezelfde spontaneiteit, waarvan de menschelijke vrijheid de bloem is. Het
waarachtig philosophisch vraagstuk kan alsdan niet langer
de vraag blijven naar de overbrugging van twee met
elkander onvergelijkbare oevers en de • centrale wetenschap niet langer de kennistheorie, want met de erkenning
van de wezenseenheid der dingen vervalt het groot mysterieuze dat aan de kennis kleeft, en door die eenheid is
dan ook het trefwoord gevonden, dat als een << Sesame,
ouvre-toi >> de realiteit open stelt voor onze geestelijke
speuring.
Ook in de kennis-agenten is een andere hierarchic
gekomen. De vervreemding tusschen realiteit en mensch
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was het resultaat van het rationalisme. Het kennistheoretisch grondprobleem was het gevolg van het exponeeren
van het abstraheerend, beg-rippelijk verstand als de eenige
speur-agent van den geest. Als conceptueel orgaan was het
verstand een wig, gedreven tusschen wereld en mensch.
In deze termen echter gesteld, moet het kennistheoretisch
grondvraagstuk zonder oplossing blijven, en moet het bijgevolg een pseudo-probleem genoemd worden. Het denken
vormt de noodzakelijke tusschenschakel tusschen de wereld
en den mensch. Als motief van overbrugging, moet het
denken participeeren aan de realiteit en aan den mensch,
en ter wille van de radicale vervreemding tusschen beide
in het rationalistisch schema kan het aan beide niet participeeren. En tevens kan ook geen beroep meer gedaan
worden op het rationalistisch wisselstuk van de evidentie,
namelijk op de methode, vermits de tegenwoordige wijs-*begeerte door de erkenning van het postulatief wezen der
laatste methode-elementen deze rechtstreeks verbindt met
een irrationeele finaliteit. Daarom juist wordt het verstand
tegenwoordig uit zijn stelling van waarachtigen kennisagent
gebannen. Stellig, het wordt gehandhaafd in zijn functie
van organiseerende, schematiseerende activiteit van begrippen en verschijnselen, maar als penetratievermogen van de
waarachtige realiteit wordt het in de schaduw gesteld. In
de plaats daarvan treedt de intuitie op. Men kan deze intultie allerlei namen geven ; men kan ze allerlei qualiteiten
toedichten. Men mag ze met Bergson « une sympathie intellectuelle » noemen, met Dilthey eene « Erlebnis >>, met de
phaenomenologie en met de nieuwe, realistische richtingen
in de Scholastiek « intellectueele intuitie >> noemen. Fundamenteel duiden al deze benamingen dezelfde kenkracht
en dezelfde mededeeling van de werkelijkheid aan. Nergens vinden wij deze intuitie op het oud standpunt der.
« perceptio >> of van de sensualistiscth-abstractieve afbeel190

ding van de dingen staan. Integendeel, zij is de directe
vatting van de dingen, waaruit de kennis-critische opponeering van subject en object verdwenen is. Zij is de rechtstreeksche aanvoeling en de door niets belemmerde noch
bemiddelde penetratie van mensch en wereld. Het rationalisme verliest zijn aantrekkingskracht van het oogenblik
of dat alle s, zijnswereld, mensch en God, door een zelfde
« fiat >> worden omschreven en dat bijgevolg de directe
vatting niet tot de kennis van het bewustzijn alleen beperkt
is zooals bij Descartes, maar uitgebreid kan worden over
g-eheel de realiteit. De suprematie van de intuitie in de
hedendaagsche wijsbegeerte is to wijten aan de ontgoocheling die het Cartesiaansch rationalisme heeft gebracht. De
mensch is ercloor ontgoocheld geworden ter wille van het
pauperisme, waartoe het abstraheerend, conceptueel denken de realiteit veroordeelt, wanneer het slechts het rationeele, dit wil zeggen het vormelijke en het algemeene in de
dingen als vatbaar voor kennis beschouwt.
Daarmede staan wij midden in de derde antinomie tusschen Descartes en de XX' eeuw. Het rationalisme is van
.huize uit formalistisch. Aileen op voorwaarde dat de realiteit herleid wordt tot een algemeene, wetmatige, formeele
structuur is zij omzetbaar in wetenschappeliike begrippen
en is zij voor het intellect doorschouwbaar. Houden wij
ons stel physico-metaphysische begrippen voor identiek met
de werkelijkheid, dan krijgen wij het geraamte, het winter
panorama van de realiteit. Want deze laatste is geen
« regio >> van Platonische ideeen, maar een theater van
onoverschouwbare verscheidenbeid. De stoffelijke wereld
der ervaring is geen geometric, alle Cartesianisme ten spijt.
Zij is een wereld van worm, van kleur en van klank, dat wil
zeggen van qualitatieve bijzonderheden, die, alle samen,
ais een stel klaviertoetsen samenvloeien in de eigenaardige,
zeer composiete muziek der ervaring. De rationalistische
'
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wetenschap beteekent de versteening, de verstarring, de
misvorming en de verarming van de realiteit door hare
enge, levenlooze, inhoudslooze en schematische begripsmatigheid. Met den val van het rationalisme valt nu ook het
respect dat twintig eeuwen wijsbegeerte hebben gekoesterd voor het vormelijke, en breekt het tijdstip door, dat
opnieuw de inhoud, de bijzonderheid, de verscheidenheid,
de eigc-enaard, de qualiteit in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. Ik weet wel, dat alles gebeurt onder
zeer verschillend etiquette. De afkeer voor het rationalistisch formalisme vertolken N. Hartmann en M. Scheler
in de moraal door eene « Inhaitsethik », die niet alleen de
ethisehe vorm of het plichtbewustzijn, maar tevens den
positieven waardeninhoud van het zedelijk leven ontleedt.
De phaenomenologie vervangt de eene, traditioneele ontologic door een reeks ontologieen, waarvan elke een « ontologische regio een duidelijk afgebakend zijnsgebied in zijn
onherleidbare gegevenheid beschrijft en zoodoende de realiteit niet over een en denzelfden rationalistisch-formalistischen kam wil scheren. De anthropologic vecht niet om het
restaureeren van het levensbegrip, maar wel om het accuraat weergeven van levensaspecten en levensvormen.
Diltihey en Simmel zoeken noch een historisch formalisme
nooh een historische wetmatigheid te poneeren, wel geestestypes in hunne eigen structuur te veraanschouwelijken.
Biologie zoekt levenszin in plaats van levenswet.
Die verschuiving brengt een nieuwen maatstaf in het
kenleven aan. De vroegere maatstaf was het wezen der
dingen, de aanzijnsvorm van de dingen zelf. Daar streefde
de mensch naar uit al de kracht van zijn intellect. Nu echter het intellect tot een tweeder handsch en tot een tweede
rangs vermogen in den mensch is neergehaald, en dat het
in den echten zin van het woord voor den concreet-levenden
mensch een levensmiddel is geworden, vinden wij de dingen
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anders beoordeeld in hunne verhoucling tot ons. De mensch
liet zich beheerschen door het wezen en het bestaan van de
realiteit. Zijn ml was een zuiver afbeeldende rol, en wanneer de mensch, zooals het in de natuurwetenschap, en
vooral in de techniek vaak gebeurde, zijn meesterschap
over de natuur wilde vestigen, gesohiedde zulks in trouwe
onderworpenheid en in makke gehoorzaamheid aan de zijnsnormen van de natuur. Nu echter zoekt men iets anders
in de dingen. De mensch heeft zich gesteld aan de spits van
het denken. Hij is maatstaf geworden. Zijn groot-geldigtheid noemt hij geest, om deze te onderscheiden van het intellect. Zijn normeerenden regel noemt hij cultuur. Alles, ook
de realiteit, dient den geest en dient de cultuur. Daarom
stelt de philosophie het voor alsof de dingen een « zin » en
« een beteekenis » insluiten, met andere woorden alsof ze
een oorspronkelijk afgericht zijn op den geest en op de
cultuur manifesteeren; een zin en een beteekenis, wel niet
in hun autonoom bestaan, maar dan toch in het contact
dat de mensch met hen onderhoudt. Wat de hedendaagsche
wijsbegeerte van de realiteit wil vernemen is niet : wat is
zij ? noch : hoe is zij ? Integendeel : wat beteekent zij en wat
voor zin heeft zij voor den geest en voor de cultuur ?
Descartes' rationalisme stelde het subject aan de spits van
het denken als het noodzakelijk kanaal van alle kennis.
Het subject bekleedt nog dezelfde plaats, doch in sterk
gewijziigde beteekenis. Het subject gebiedt niet meer over
de realiteit in den zin van de vraag : Kan mijn verstand
het wezen van de dingen kennen ? Maar het gebiedt langs
een andere vraag om : Wat beteekenen de dingen voor mijn
geestesleven of voor mijn leven kortweg? D'at deze zinvraag de specifieke, philosophische vraag van den dag is
geworden, moet ik niet nader verklaren noch betoogen. De
lezer is voldoende bekend. met de literatuur om hier zelf
een parenthesis te vullen met een reeks groot en goedklin193

kende namen uit onze wijsgeerige omgeving. Trouwens,
vergissing is uitgesloten, want zoo universeel is de vraag
geworden, dat niemand er zich aan onttrekken kan.
Ik zeide reeds vroeger : de mensch is opnieuw mensch
geworden, nadat hij drie eeuwen, en missehien veel langer
nog, intellect en bewustzijn was geweest. Dank zij die herwonnen anthropologische grondaanschouwing concentreert
zich het denken voortaan rond den geest en rond de cultuur.
Daarbij bepaalt zich het resultaat echter niet. Want ook in
de psychologie komt daardoor een nieuwe orde tot stand.
De traditioneel dogmatische en de experimenteele psychologie analyseerden de bewustzijnsstructuur zooals zij in
hare wetmatigheid identiek is bij alle psychische individuen.
Wanneer nu het nieuwe menschbegrip als vertrekpunt wordt
genomen, erkent de psychologie van meet of aan een groot
aantal differentieele gegevenheden, die niet tot het rationeel-eene, maar tot het verscheidene en tot het typisohe
inleiden. Terwijl de algemeene psychologie aanstuurt op het
vastleggen van het bewustzijnsleven door universeele wetmatigheden, zint de differentieele psychologie in tegenstelling daarmede op het scherp onderscheiden van bijzondere
psychische structuren en erkent zij er bijzondere wetten en
generieke verschillen voor. De descriptieve psychologie van
Dilthey en Spranger, de levensphilosophie van een James,
een Groos en een Miiller-Freienfels, de psychoanalyse, de
personalistische psychologie van W. Stern, de « Gestaltspsychologie >> van K8hler en Koffka, de eidetische psychologie van Jaensch, en bovendien en niet het minst de characterologie van een Klages en de psychopathologie van
een Jaspers vormen alle nevenproducten van parallele richtingen in de ontwikkeling van de irrationalistische philosophie onzer dagen.
De neovitalistische biologie gaf den toon aan en den
eersten stoot, want door hare bemiddeling verdween de
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exemplariteit van de stricte natuurwetmatigheid voor de
ontleding van het psychisch leven. De irrationeele philosophie bovendien met haren zin voor concreetheid en eenmaligheid leerde de psychologie het opsporen of van een
alomtegenwoordige werkelijkheid van den abstracten geest,
om met de ervaring van cultuur-, leven- en geesteswetenschap te streven naar de scherpe afzondering van psychische
zin-types. Terwijl de anti-positivistische strekking den ondergang meebracht van de associationistische zielsconceptie,
volgens dewelke zij het totaal of de som is van elementaire
eenheden, tot een geheel verbonden dank zij een schema:tisohe wetmatigheid van efficienten aard, toonde de levensen geestesphilosophie den weg naar een daaraan tegengestelde visie van het geestelijk geheel. Dit laatste is geen
associatief samengekoppeld aggregaat, dock een organische
ganschheid, die zin en richting ontvangt uit de handen van
een teleologisch beginsel. Ook hier naakt het einde van de
moderne rationaliseering van het psychisch leven, roeit de
psychologie tegen den stroom der Cartesiaansche traditie
in en bereidt zij de descriptie voor van een levens-nabije
zakelijkheid, die ook de psychologie samen met de philosophie buiten het spoor van de koele, abstracte verstandelijkheid van de vorige eeuw zal voeren.
In een cursus over de wijsbegeerte die ik in 1934 voor
het Belgisch Nationaal Radio-instituut heb gehouden en
vorig jaar in het licht gaf onder den titel : Op den Drempel
van de Wijsbegeerte, vatte ik de negatieve instanties onzer
hedendaagsche wijsbegeerte samen onder de drie hoofdingen van ontologievijandigheid, anti-rationalisme en systeemloosheid. Tot hiertoe had ik het per slot van rekening
slechts over het anti-rationalisme waardoor een geestesallure opdaagde die tegen de Cartesiaansche ingesteld was.
Mij blijft nog over zeer kort rekenschap te geven over de
andere twee. Metaphysica en ontologie heb ik in het boven195

staande onderscheiden eenerziids als bovenzinnelijke werelden levensfundeering, en anderzijds als algemeene zijnsleer.
Die laatste vormde de essentie van de Europeesche .wijshegeerte in het verleden. In de opeenvolgende phasen van het
Westersch denken zijn cosmos, God en subject elkander
opgevolgd als de -hoogste organisatiebeginselen van de zijnsorde, en uitsluitend met het doel de zijnsorde te verklaren
werden zij ter hulp geroepen. Philosophie was immer de
zijnsstructuur van de wereld, en ook de mensch was slechts
een onder de tallooze objecten dezer zijnsorde. Doch het restaureeren van het menschbegrip op het keerpunt van onze
eeuw bracht een anthropocentrisme tot stand van onvergelijkelijken omvang. Alles wentelt om den mensch. In plaats van
de zijnsorde, staan geest, cultuur en leven aan de leiding, alle
objectsferen die zich buiten de zijnsorde, maar binnen de
menschenorde bevinden. Terwijl de mensch in de vroegere
wijsbegeerte een deel van de zijnsorde was en als .zoodanig bestudeerd werd, is veeleer de zijnsorde zelf nu een deel
van de menschenorde geworden, omdat .slechts de zin, de
beteekenis en de waarde dezer orde voor den geest, de cultuur en het leven van den mensch tot de waarachtig nieuwe
problematiek behooren. Deze interesseverschuiving is derhalve een bewijs te meer hoe een latente antinomie met den
)denkhabitus van Descartes ook dit aspect van de spiritualiteit der XX' eeuw verklaren kan.
Hetzelfde kan worden gezegd van de systeemloosheid
in deze spiritualiteit. Deze eigenschap is altoos een uiting
van geestelijke verbrokenheid. Elk systeem, wat ook zijn
innerlijke waarde moge wezen, is een teeken van kracht
en van geestelijk optimisme ; systeemloosheid een teeken
van geestesmoeheid en van zielsanemie. Talloos nochtans
zijn de pdenkers die van alien systeenivorm of stand hebben
gedaan; meer nog, die de systeemloosheid zelf tot het
ideaal van het denken hebben verheven. Men denke hier
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slechts aan het meteoorachtige van een Simmel, de indruk
wekkendste vertegenwoordiger op dat gebied, maar
Nietzsche, Spengler, James, zelfs Bergson en tal van anderen hebben niet minder den classieken systeemvorm afgezworen. Die systeemloosheid bergt in zich een groot wantrouwen. Veelal verwerpt men de moge'lijkheid eener
volstrekt-geldige, unieke philosophie of levensbeschouwing
en verdeelt men de geesteswereld in een aantal types, waaraan een voor anderen ontoegankelijke wereldbeschouwing
beantwoordt. De philosophie is in dat geval geen systeem
meer met universeele geldigheid. Zij is het plagiaat van een
geestelijk wezen, het plagiaat van een ziel.
De dissonantische toon, die wij in het huidig denken
kunnen vernemen, vindt daarin zijn oorzaak. Naar harmonie en evenwicht streelde het Westen onder de hoede
en onder het geleide van de cosmos, van God en van de
rationaliteit. Aan den grondslag van het denken liggen
heden ten ,dage de dissonantie, de verscheurdheid, de tegenstrijdigheid. Dilthey's, Simmel's en Spranger's veelheid aan
onontwijkbare geetesstructuren bijvoorbeeld verioochent
alle uitzicht op geestelijke eenheid onder de menschen. De
africhting van het speculatief denken op cultuur en leven
brengt de spanning en de dissonantie, die toch altijd de
essentie van het leven in dit ondermaansche uitmaken, over
naar de eens van het leven ,onafhankelijk gemaakte en
daarom zuiver gewaande regionen van het denken. De zelfheerlijkheid van het denken, de autonomie van de rede zijn
vergaan, en de gegeven feitelijkheid van psychologie en
leven is overgebracht naar de ideale orde van den geest.
De levenstragiek, het levenspessimisme, het ervaringsnoodlot zijn geen feiten gebleven; het zijn dealen geworden die
wezensmatig bij het denken behooren.
En ook voor de illusie van de moderne wijsbegeerte in
haar streven naar universalistische eenheid en naar uni,
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verseel gelden wordt Descartes verantwoordelijk gesteid.
Terwille van zijn rationalistische imperatieven is het systeem bij de moderne wijsgeeren dat geworden wat eertijds
de realiteit was. Het systeem vervangt de realiteit, omdat
deze slechts bestaat voor den mensch in haar rationeel houvast. Doch de erkenning dat alle realiteitsgegeven —
rationeel of niet — gelijkwaardig is, de zin voor bijzonderheid, verscheidenheid en qualitatieve bepaaldheid maken
den systeemvorrn onmogelijk, orndat slechts het rationeele
en het tot rationaliteit gebrachte in een systeem kunnen
worden ondergebracht.• En daarom is benevens de inhoud
van de hedendaagsche wijsbegeerte ook haar liefste, uitwendige worm een anoniem protest tegen het rationalistisch
idealisme van een Descartes.
En zoo krijgt mijn bewering van bij den aanvang, meen
ik, een zin. Er wordt weinig over Descartes gesproken. Er
wordt zeer weinig tegen Descartes gestreden. Maar uit
geheel haar wezen streeft de XX' eeuw naar de afbraak
van de Cartesiaansche dogmatiek. Al hare wezenstrekken
verraden een andere inspiratie, een anderen mensch, een
andere ziel. Ik beweer niet dat het een teeken van grootheid
voor ones is het rationalisme der moderne wijsbegeerte over
boord to hebben gegooid. Ik onthoud me wetens en willens
van elk waarde-oordeel dienaangaande. Dat de tegenwoordige wijsbegeerte met zulk een energieken zwaai de geestelijke dominanten van de moderne ziel en van de Cartesiaansche spiritualiteit van zich heeft afgeworpen, kan men,
naar mijn gevoelen, niet tegenspreken. Dat de wijsbegeerte
der XX' eeuw aan de antipode staat van Descartes' machtigmooien droom is een onontkoombaar noodlot.
1k weet het, met dat alles is niets bepaald nopens de
toekomstmogelijkheden der hedendaagsche wijsbegeerte.
Oak propecties van dozen aard vin'den wij kwistig gestrooid
in de literatuur. 1k wil er mij beslist van onthouden. Dui,
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delijk is het, dat de denk- en de geesteshabitus, die de machtige persoonlijkheid van den Fransch-Hollandschen eenzame de wijsbegeerte en de wetenschap voor een drietal
eeuwen heeft ingeprent niet langer het cristallisatiepunt der
cultuur is. Doch den vakkundige is het even duidelijk, dat
de nieuwe geluiden slechts unisono opstijgen, wanneer het
er om gaat zich te verheffen tegen den rationalistischen
adem der moderne geestesgesehiedenis. Is het waar dat wij
er in slaagden de grootste gemeene deeler van al de negatieve instanties onzer wijsbegeerte te achterhalen, toch is
het, naar ons gevoelen, vergeefsche moeite, denzelfden deeler te willen nasporen voor de positieve instanties. Deze
immers loopen sterk uiteen en hoe ver wij het ook brengen in de anatomie van het tegenwoordig denkleven, het
centraal gewricht idat alles samenbindt tot een organisme en
tot een levensstijl verschijnt niet aan den einder van het
speurend oog. Deze conclusie is zeker negatief ; sceptisch
echter is zij niet, want zij beteekent geen verzaking aan den
geest, zelfs niet aan den tijd. Immers aan alle perioden
is hetzelfde phenomeen eigen geweest. Om zich heen kijken
met een minimum van vooroordeelen, en waar het kan,
eenige richtende lijnen ontdekken in de roerigheid van het
oogenblikkelijk leven is misschien een opdracht groot
genoeg voor een voorzichtige bezinning en voor de instandhouding van het persoonlijk geestespatrimonium van den
wijsgeer.
,
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Het Humanisme van gister
en het Humanisme van morgen

N

alleen in den woordenschat van de journalistiek,
maw ook in dien van de wetenschap zijn er een aantal
geijkte uitdrukkingen die op bepaalde oogenblikken wel een
enkelzinnige beteekenis hebben verkregen, doch die in den
loop van de tijden een proces van slijtage hebben ondergaan, waarin hun oorspronkelijke zin verloren ging. Van
contaminatie tot contaminatie, van begripsverenging tot
begripsverruiming, zijn ze in zoo groote mate veelzinnig
geworden, dat wij slechts door hun duidelijke omschrijving
ons tegen hopelooze verwarring en misverstand kunnen
behoeden. Tot dezen woordenschat behoort het begrip humanisme, waardoor wij, zonder stil te blijven staan bij de
ondergeschikte varianten, en een historisch gebeuren en een
cultuurphilosophische ideologie verstaan.
In de evolutie van Europa kwam een oogenblik waarop
de mensch, nadat hij op strict middeleeuwschen bodem reeds
meer dan een via moderna was ingeslagen, zich modern is
gaan voelen. Het is nu eenmaal een niet weg te redeneeren
feit dat de mensch veel vroeger het besef krijgt van hetgeen
hij niet wil dan van hetgeen hij wel wil, en dat dit laatste
slechts na een langen tijd van incubatie in het blikveld van
den geest komt te staan. De mensch voelde zich aanvankelijk modern, niet omdat hij het was, doch omdat hij zich
antimiddeleeuwsch voelde, en vooraleer de positieve omtrek
van het modern geestesleven zich duidelijk voor zijn oogen
afteekende, had hij reeds lang de indrukwekkende traditie
van den middeleeuwschen stijl van leven en denken in zijn
IET
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eerbied afgebouwd. De zware, formalistisch geworden en
sterk dekadente, middeleeuwsche wereldbeschouwing was
hem geheel vreemd geworden, en, zooals het vaak gebeurt op
momenten van felles geestesgisting, is hij roekeloos te werk
gegaan, alles zonder onderscheid verwerpende en vooral
zonder de noodige discrimineering tusschen hetgeen goed
en hetgeen kwaad was in den middeleeuwschen cultuurcanon.
Zoo wentelde hij zijne critiek niet alleen of op het
schoolsch apparaat van leeren en redeneeren, waarop zij
voornamelijk gericht was en moest zijn, doch tevens op
het geestelijk complex der Middeleeuwen zelf. School en
kennis waren hoofdzakelijk aangelegenheden van de clerici,
en de Kerk werd om diens wille zeer natuurlijk in de critiek mede betrokken. De Kerk nu is de organisatie van een
geloof, van een leer en van een moraal, en zonder op een
volstrekte en uitgesproken wijize aan dat alles te verzaken,
werd toch de ondergrond, waarop de psychologische receptiviteit voor dit geloof, deze leer en deze moraal berustte,
zwaar geschokt. De groeiende afkeer voor den clerieker
leidde tot een afkeer voor de wereld- en levensvervreemding van de door hem gedragene heilsleer. Het ver vermoeden van een antikerkelijke hervorming, de latentie van
een andersgericht christendom deinen zich over geheel de
late Middeleeuwen uit.
Men gaat in de wereld gelooven en die wereld voor het
waarachtig levensoord van den mensch houden, dat men
niet meer hoeft te vluchten om een edelmensch te zijn. Men
gaat in zidh zelf gelooven, niet met den zelfverheffenden
trots van den geestelijken hoogmoed, maar in den zinnelijken
roes van het zelfleven en van den arbeid aan den uitbouw
van mensch en maatschappij. De mensch wordt het principe
eener optimistische levenshouding in tegenstelling tot het kerkelijk christendom, dat als de inbindende macht wordt opge204

vat van apes wat de grootheid van het leven der persoonlijkheid en 'der samenleving uitmaakt. Van de tegenstelling
tusschen die hemel- en aardegerichtigheid is ten slotte de
geestelijke verscheurdheid uitgegroeid tot de sindsdien niet
meer te ontwijken discrepantie van indiv:idu en gemeenschap. Gemeenschap, categorie van het middeleeuwsch
leven, oordeelde men, synoniem van wereldvlucht en levenspessimisme, aanleiding tot star traditionalisme en schoolsche
leegheid. Individu, bron van optimistische daadvaardigheid,
van bestendige regeneratie, van prestige-leven en van geestelijke grootheid.
Een tweede niet minder tegen te spreken gegeven
bestaat hierin dat de mensch de verborgen aspiraties die
hij in zijn toekomstdroomen ziet oprijzen slechts dan
begint te begrijpen, wanneer hij ze met een historisch prototype uit het verleden kan verbinden en zich zelf daarin
kan doorschouwen per speculum et aenigmata. De nieuwe
via moderna met haar kapitaal van negatie en ontevredenheid en met haar duidelijk gesystematiseerde, doch massief
aangevoelde aspiraties sprak zich plots duidelijk uit in den
cultus van die klassieke oudheicL Terwiji men den geestelijken ommekeer die plaats greep in de aanschouwingswijze
van wereld en leven den naam van Renaissance geeft, heet
de verenging van dezen ommekeer tot een loutere nabootsing van het antiek leven en -denken humanisme. Dat schijnen mij echter weinig consequente benamingen te zijn.
Want als iets renaissance moet heeten, is het ongetwijfeld
de herleving en de wedergeboorte van de klassieke cultuur,
en als iets den naam verdient van liumanisme, dan is het
wel geheel de sterk verwikkelde ommekeer die de menschelijke psyche in den laat-middeleeuwschen tijd ondergaat.
Koch van deze oorspronkelijke begripsverwarring is de
geestesgeschiedenis nooit meer losgekomen. Want de
Renaissance heeft lang nagewerkt en is in zekere mate niet
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meer uit het gevoelsveld van het leven verdwenen, terwiji
het humanisme dat altijd beperkt was tot een oligarchie
van geleerden, zijn enge tijdruimte niet meer heeft overleef d. Wel waren de klassieke letteren immer aanleiding tot
het successief tot stand komen van de moderne school, van
de moderne wetenschap, de geschiedenis, enz., doch de nieuwe
takken van deze wetenchappen hebben ten slotte met het
oorspronkelijk humanisme niets te maken. Het zijn de
vruchten van de Renaissance, van den nieuwen habitus van
leven die in de schroeflijn ligt van den opstand van het
Westen tegen den afgeleefden habitus van de Middeleeuwen,
Daar hebben wij een eerste gebruik en tevens een misbruik van het concept humanisme. Het is een etiket geplaatst
op een historisch waarneembaar gebeuren, met dezen
verstande echter dat het etiket steeds een deel, en dan nog
alles wel beschouwd een Bering deel van het gebeuren volkomen kan dekken.
De cultuurhistorie stelt ons echter opnieuw voor een
derde, even onontkoombaar feit. Een historisch gebeuren,
dat bij machte is om een ontzaggelijken weerklank
op de structuur van het wereld- en levenszicht van den
mensch te hebben en zijn levenshouding weet te bepalen,
wordt door den mensch met een onvermijdelijke snelheid
omgebogen tot een rationeel-dwingende ideologic. Wij zien
dan ook hoe humanisme, van loutere gebeurtenis, een
wereldbeschouwing wordt, d. w. z. eveneens een canon van
leven die niet meer als een feit wordt gezien, doch als een
ideaal wordt vereerd en bevolen. En hier moet men duidelijk
twee opvattingen van elkander onderscheiden. Het humanisme is vooreerst een conceptie van den mensch. Zooals
de anthropologie, eveneens een wetenschap die met het
humanisme geboren is, ons den psychophysischen mensch in
een gave en afgeronde kennis openbaart, zoo ontwikkelt
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het humanisme den geestelijken mensch in zijn verwarde,
geestelijke structuur. In zekeren zin is de mensch nog een
louter object van kennen, en het woord beteekent niets
anders dan een bepaalden vorm van zijn. Doch meer scheen
er niet noodig te zijn om in dit zijn een ideaal en bijgevolg
een erkenden leefregel te zien, zoolang de geestelijke omtrek
van den tijd de notie van mensch als een geheel aanvaardde
en deze notie derhalve onbesproken bleef. Zulks was het
geval tot de XIX° eeuw toe. Doch wanneer het materialisme
in deze eeuw den rnetaphysischen ondergrond van deze
notie aantastte, wanneer de civiliseering van het uiterlijk
leven de geestelijke kern van de cultuur en dus van den
mensch naar de kroon stak, wanneer de economische
machtsgreep op het maatschappelijk leven de heiligheid
der humanitas ontwortelde, was het humanisme als loutere
leer van den mensch niet meer toereikend om de historische
rol die het woord gespeeld had verder op zich te nemen.
Toen werd het humanisme een moreel gebod en een
paedagogisch ideaal. Een moreel gebod : het neohumanisme
van een Herder en een Humbold, de haast coercitieve voorbeeldigheid die een Burckhardt aan de breed uitplooiende
tafereelen van het humanistisch verleden wist bij te zetten;
de schrijnende apologia die wij bij een Feuerbach en
vooral in de zelden geevenaarde aphoristiek van een Stirner
en een Nietzsche terugvinden, waren de typische vormen
van den nieuwen moraalcodex die de XIXe eeuw opponeerde aan de vermaterialiseering van het leven en aan de
tdecadentie van het menschelijk bewustzijn. Bij deze typisch
negentiende eeuwsche vormen van humanistische reactie
voegde zich de steun van de religie. L'Humanisme chretien
is eveneens in denzelfden ti id uit denzelfden geestelijken
flood geboren. Het wijkt stellig van de bovenvermelde vormen of in zoover het natuur en bovennatuur tot angelpunten heeft en den mensch neemt zooals hij door het ensem207

ble van de veropenbaring als het wezen met twee zielen,
zooals Pascal het indrukwekkend formuleerde, wordt geteekend. Doch welken norm het oak aanneme, het humanisme
is in de XIX' eeuw een gebod van eigenbesef en eigenwaarde dat den mensch door zijn wezen zelf wordt voorgehouden en waaraan hij zich conformeeren moet op straf
van aan zijn eigen wezen te kort te komen.
Uit de quasi-ethische beteekenis van de notie humanisme vloeit ten slotte de paedagogische voort. Het humanisme wordt een disciplineering van het leven ten einde de
humanitas in zich zelf te verwezenlijken, en de abstracte
idee om te zetten in een concreet-levende werkelijkheid.
Met gerust gemoed mag men den edelen weerklank dien de
philosophie van Dilthey op meerdere generaties gehad heeft
door deze paedagogiek der humaniteit verklaren, en wellicht
kan ik geen beter voorbeeld van dit humanisme aanhalen
dan de bekende wiens gehede conceptie op de elaboratie van een geestelijk hoogstaande en zedelijk onkreukbare humanitas is gericht. Ik weet wel dat er
nog gewag wordt gemaakt van meerdere qualificeeringen
van humanisme : men spreekt b. v. van een kentheoretisch
humanisme, een devoot humanisme, een leeke humanisme,
enz. maar het is klaar dat het hier slechts ondergeschikte
,differencieeringen en geen wezenlijke soortverscheidenheid betreft. Het humanisme is altijd de begeleidende
expressie van een bepaalde levenshouding en het identificeert zich zeer gemakkelijk met de godsdienstige of philosophische teneur ervan. Doch laten wij gemakshalve vasthouden aan het essentieele, dubbele onderscheid in het
humanisme eenerzijds als historisch feit, en anderzijas als
ideaal van leven, en binnen dit laatste als metaphysische
menschheidsconceptie en als zedelijke levensdiscipline.
1k heb het over het humanisme van gister en het humanisme van morgen. Het is duidelijk dat wij met dit onder208

werp het humanisme als vernieuwer der antieke cultuur
van meetaf aan uitsluiten en dat wij ons slechts binnen het
tweede zullen bewegen. Niemand kan zich op den dag van
heden vrij maken van den diepen indruk welke het nationaalsocialisme op den niets vermoedenden, Westerschen
mensch gemaakt heeft. Deze indruk is natuurlijk in de
allereerste plaats ontstaan uit de politieke en militaire successen die uit zich zelf op een sterken ideologischen en een
sociaal-economischen ondergrond als hun oorzaak wijzen,
en is anderzijds grooter geworden, omdat de plotselinge
openbaring van deze werkelijkheid de valschheid van de
voorstellingswereld bewees midden dewelke wij jaren lang
hebben geleefd, gedacht, geoordeeld en veroordeeld. Zulke
openbaring beteekent voor den mensch altijd een zeer pijnli jk oogenblik, en hij reageert er dan ook op diverse
wijze op.
\Tooral voor de intellectueelen is dergelijke constatatie
bijzonder pijnlijk, omdat tegelijker ti id hun vertrouwen in
de waarachtigheid van de informatiebronnen waarover een
modern mensch beschikt zwaar gehavend en geschokt uit
de vuurproef komen. De man uit de straat die geen rekening moet houden met zooveel scrupules voelt met de directheid eener recht op het doel afgaande intuitie de revolutionaire kracht aan die uitgaat van elke grootheid en elke
ma,cht, en bij deze openbaring staat hij dan ook spontaan
ontvankelijk voor alles wat grootheid en prestige baart. De
intellectueel daarentegen voelt eerst en vooral ergernis,
omdat hij zich zoo radikaal vergist heeft. Met tegenzin laat
hij zich door het prestigevertoon imponeeren en zoekt zoo
lang mogelijk de verklaring in allerlei nevenfactoreri die hij
als zooveel excuses aanvoert om zijn misvatting te verbloemen of te verkleinen. Hij voelt de behoefte tot de nieuwe
werkelijkheid te gaan niet met de spontane directheid van de
overgave doch met een gevoel van misbehagen. Hij wil
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het spel der analyse voortzetten zooals vroeger ; hij wil
wikken en wegen ; hij wil het nieuwe eerst in oude formules
brengen, heimelijk begaan met zich zelf en zijn zelfrechtvaardiging.
Daarom is de intellectueel in den storm der wereld.vernieuwing altijd de mindere tegenover den man uit de
straat die misschien minder doorzicht beef t, doch met grootere snelheid de vergankelijkheid begrijpt van levende realiteitsvormen en die met intuitieve zekerheid de levensvatbaarheid van nieuwe aanvoelt. De intellectueel komt fataal
tot hetzelfde besef, maar komt er doorgaans mede te laat,
en hij reageert op het nieuwe met oude namen en oude criteria zonder te beseffen tat hij met die handelwijze probeeren wil het licht te beluisteren en den klank te zien.
Doch hij niet wil begrijpen dat de eerste vereischte welke
gesteld wordt hierin bestaat de vroegere maatstaven of te
zweren, vermits deze juist door de transfiguratie van de
werkelijkheid in quaestie gesteld worden. Ofwel gaat hij
ten slotte met overlegde zekerheid in de openbaring op,
ofwel volhardt hij spijts alles met boosaardige belachelijkheid in de illusie van het negativisme van gister. Cultuurphilosophische ideologien zijn polen van aantrekking of
steenen des aanstoots. Wie de waarheid en de werkelijkheid niet zien wil, kan ze ook niet zien, o mdat zijn innigste
wezen en zijn medeplichtige gevoelsdiepten zich tegen het
licht verzetten.
Wanneer men de huidige ontwikkeling , der dingen hoort
beoordeelen, geldt het bijna algemeen als een onaantasthaar
axioma dat de feitelijke levensvernieuwing die zich condom
ons overal aankondigt tegen den geest is gericht en slechts
op brutale materie of op even brutale macht is afgestemd;
dat de wereld uit het spoor der ware cultuur afdwaalt en
mar een louter uitwendige, civilisatorische oppervlakkigheld overgeheveld wordt ; dat, met een woord, het huma'
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nistisch ideaal de plaats geruimd heeft voor alleriei onwaar(lige ersatzproducten. Het antihumanisme is dan ook de
hoogste expressie der veroordeeling geworden die de zich
aankondigende vernieuwing te beurt valt. Uit dit krasse
oordeel blijkt hoe rechtmatig het is scherp onderscheid te
maken, wanneer men met dergelijke termen opereert. Want
antihumanisme heeft op zich zelf geen bepaalbaren zin,
vermits humanisme zelf er geen bezit. Jets dat per se antimenschelijk is, kan geene menschelijke aangelegenheid
wezen; het kan er echter wel een worden, maar op voorwaarde dan dat het menschelijke op een bepaalde wijze
gequalificeerd wordt.
Europa is de geestelijke erfgenaam van Griekenland
en Rome. Europa's ideaal van wijsheid, zijn levensopvatting, zijn waardenscala, zijn schoonheidscanon herinneren
sterk aan den canon van het Grieksche leven. Wij eeren b.v.
het belangeloos weten, orndat Plato er het motto zijner
Akademie van maakte, terwijl Rome de assimilatie van
dezelfde Grieksche cultuur onder een meer praktischen
gezichtshoek liet geschieden. Die eerbied voor de sereene
bespiegeling in tegenstelling tot den practischen arbeid vond
steun in het Evangelie, en de Middeleeuwen hebben dit uit
dien hoof de begrepen. Slechts met de Renaissance wijzigt
zich matig en geleidelijk de hierarchische rolverdeeling van
de tweeerlei uitingen der menschelijke persoonlijkheid.
Bacon beschouwt het weten als een machtsmiddel, als een
middel tot natuurbeheersching en tot wereldverovering, die
slechts te bereiken zijn door gehoorzaamheid aan de natuur.
Van machtsmiddel wordt de natuur een levensmiddel.
Daarom representeert m. i. Bacon veel meer de moderne
geestesallures dan Descartes ; hij verkiest in de philosophie
het arbeidsprincipe bovtn het speculatieve. En omdat
Gcethe in zijn Faust de daad aan den oerstand der dingen
plaatst << Im Anfang war die Tat >>, is hij moderner dan
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Johannes die de Grieksche logos voorstond, toen het incipit
van zijn Evangelie luidde : I n principio Deus erat verbuin.
Wij waardeeren harmonie en statische proportie als
de zoekbeelden van het mensehenleven, omdat Griekenland
zijn leven en denken onder de hoede dezer beide idealen
plaatste. Eens te meer hebben Rome en het Evangelie aan
deze waarde van orde den ruggesteun hunner macht verleend. Rome realiseerde de orde door het beginse l van tucht,
terwij1 het Evangelic insgelijks de breede basis eener harmonie in den zielbouw of in de structureering onzer geestehike krachten paarde met een hierachische ordening der
vermogens en der levenswaarden. De mensch was voor
Grieksche oogen een harmonisch geheel, omdat'hij als
microcosmos de groote wereldharmonie in zich afstraalde;
de mensch was een harmonisch geheel voor het Evangelic
door den hierarchischen opgang van het leven naar het
Opperwezen, zijn eindbestemming.
Uit dezelfde historische erflijn is ons lets meer gekomen,
of beter gezegd, uit de verkeerde visie van het Grieksche
voorbeeld kwam het ons, ni. de meening dat ziel, geest,
cultuur, wijsheid, leven, stiji en zoo meer in hun oorsprong
aangelegenheden zijn van den individueelen mensch die, van
den individueelen mensch uit, terugslaan op de omringende
door hem zelf gevormde gemeenschap. De mensch construeert op eigen bezit van geestelijke vermogens zijn geestesleven, of het wijsheid of lief de g-eldt. Het panace blijft
den individueelen grootmensch. Het Kaloskagotos der Grieken zoowel als de africhting van het leven op de zaligmaking van de individueele menschenziel waren gewichtige
factoren in het eeuwigdurend proces der individualiseering.
Mag Plato ongetwijfeld de sterkst etatistische politiek hebben geschreven die we in de geschiedenis der philosophie
aantreffen, toch is het niet de gemeenschap van yolk en
bodem, om actueele termen te gebruiken, maar is het de
'
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groot-mensch die overheerscht en die in de algeheelheid
van het Grieksch denken met even indrukwekkende exemplariteit gelijken tred houdt met de groot-menschelijkheid
die aan den wortel ligt van Nietzsche's toekomstverbeelding.
Het christendom mag de lief de als bindmiddel prediken,
spreken van wijnstok en ranken, het « Ut ununi sint >> als
de laatste, weemoedige bede in . den schemeravond van het
Heilandsleven stil en geruischloos laten hooren, met dat
alles is niet de gemeenschap bedoeld, doch • integendeel het
hoog en heilig persoonlijke als organisatorisch middel eener
sheilsgemeenschap binnen dezelfde Kerkgemeente.
- Men kan natuurlijk tot in het oneindige discussieeren
ten einde de exactheid van deze dingen vast te stellen, of uit
te maken of inderdaad Grieken en Evangelie, ja dan neen,
als stricte individualistische levenstypes zijn opgetreden
op de meest doeltreffende momenten hunner wereldzending.
Het is echter een feit, en dat is voor ons voldoende, dat de
mensch Griekenland en het Evangelie zoo gezien en gehoord
beef t, wanneer hij met de theokratische levensordening van
de Middeleeuwen had gebroken, en wanneer hij deze middeleeuwsche denkwijze als een afwijking van de waarachtige en oorspronkelijke cultuurbronnen, zoowel profane als
religieuse, voelde. De individualistische visie die alles bij
mekaar geheel de Europeesche cultuur beheerscht, was
beslissend voor de toekomst. Zij harmonieerde met ,de aspiraties van de via moderna, waartoe het Leven van den geest
zich geroepen voelde ; zij harmonieerde met de nieuwe religie
die uit de verworpenheid van de late Middeleeuwen als een
poging tot herstel en als een regeneratie der primitieve
iuiverheid opborrelde. Zij harmonieerde met de drift van
de nieuwe, wetenschappelijke natuurvorsching zoowel als
met de staatkunde en de sociale ontwikkelingvan Europa, en
het is meer dan waarschijnlijk, dat 'de individualistische
tonaliteit van de vroege, moderne ziel, geboren uit tegenzin
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tegen de late Middeleeuwen, de oogen scherp gericht hield
op de gelijkluidende elementen in de Helleensche cultuur
en de christelijke heilsleer.
Met een woord, in den modernen tijd. ontstaat, het
humanisme in de liberale opvatting van het woord, dat met
onverminderde kracht tot in een zeer nabij verleden is
blijven voortbestaan. Als de drager van de waarachtige
cultuur geldt het individu. Door het dogma van zijn zelfheerlijkheid wordt het losgerukt uit de bedding van zijn
volksche en landsche erfbaarheid. Het individu heeft geen
traditie, heeft niet den eeuwigheidsklank dien het volksche- en bodemkarakter Beef t, is niet de lijfeigene van een
allesbeheerschende rasgemeenschap welke haar stempel
drukt, spijts alle mogelijke particulariseering, op al wie
door afkomst en toebehooren op deze gemeenschap is aangewezen. De cultuur is de meest oorspronkelijke creatie
van het zelfheerlijk individu, bepaald door de toevallige
kruising der ingeboren begaafdheid met een persoonlijke,
vergeestelijkte levenservaring. De gemeenschapsvormen die
het leven vertoont zijn uiterlijke, utilitair gevatte, gecommandeerde en aanvaarde vormen van inschakeling in een
Vsteem van onderlinge defensie tegen natuur en evenmensch, doch zij maken halt voor de poort van den geest
en de ziel, waar het individu zich tot laatste maatstaf neemt
en zich als laatste beroep aanstelt.
De ziel echter wordt door deze individualiseering voortdurend enger en enger opgevat, tot wanneer de moderne
mensch in een vrij vlug tempo de gelijkstelling van geest en
intellect, van ziel en denken met niet to ontkomen duidelijkheid heeft uitgesproken. Het intellect is zoowel individueel
bezit als individueele waardemeter. De mensch trekt zich
terug in den ivoren toren der zuivere verstandelijkheid
uit vrees voor het massaprodukt van de dwaling. De Cartesiaansche twijfel vertegenwoordigt die wetenschappelijke
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inhibitie van oordeelen welke uit elementafre . voorzichtigheid is geboren, doch uit de zelfbeschrijving van Descartes'
leven blijkt duidelijk hoe Descartes hem heeft geconcipieerd
als het verweer van het individu dat de traditie van zich
afWijst, omdat het de geesteshistorie voor eigen rekening
terug wil opnemen tegen de bedreiging die het g -emeen-7
7schapelijkbztnwrds-elvanrt
genwordiv enmgazulkoetlijken omvang.
Het intellectualisme der moderne wetenschapsconceptie
hield zich vreemd tegenover de concentratie van de aandacht voor een stijlvolle levenshouding die meer een zaak
van handelen en van wilspotentieel dan van geestesscherpte
of verstandsdrift is. Heeft de Cartesiaansche geesteshouding
de grondslagen gelegd voor de individualiseering van de
wetenschappelijke cultuur en voor de intellectualistische
opvatting van het levensideaal, de vervlakking van de
XVIII' eeuwsche Auklarung heeft het duidelijkste bewijs
geleverd van de groote werfkracht, die een levensdoel van
verstandverlichting gepaard met de brave burgerlijkheid
van een zielloos conformisme zonder houvast in de lotsverbonden diepten van den mensch kan uitoefenen. De
Pransche Revolutie heeft het individualisme van wetenschapsdoctrine tot staatsdoctrine verheven en het intellectualisme van levensleer de gemeenschap tot richtsnoer
voorgeschreven. Uitzondering gemaakt voor de litteraire
parenthesis van het Duitsch romantisme, kan men slechts
op het einde van de XIX' eeuw de eerste signalen van moeheid bij den mensch vernemen die werkelijk al de mogelijkheden van het humanismei-deaal heeft uit- en afgeleefd.
Het is wel eigenaardi-g, maar bij scherp toezicht toch
vanzelfsprekend, dat die individualistische levenstoon tot
den breedst mogelijken vorm van gemeenschapsorde aanlei-ding heeft gegeven en deze ten minste in zijn droomen heeft
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nagejaagd. Het morganatisch huwelijk van individu en
verstandelijkheid heeft als laatste doel het cosmopolitisme
of het wereldburgerdom als oppersten en soevereinen
gemeenschapsvorm afgekondigd. Niets is natuurlijk omvangrijker dan deze vorm, doch ook niets heeft minder
houvast in de roerselen van het leven dan die genereuse
droom die de menschen vele generaties lamp.; hebben
gedroomd. Deze droom echter was de weerwraak van
het leven. Dat de mensch zijn eigen wezen gemodeleerd
vindt door het gebeent van het huiselijk dak waar de fataliteit hem plaatste en door de natuurlijke erfbaarheden
van stand en natietype, die spijts alle ontkenning niet kunnen ontworteld worden, toch vergt het individu boven zich
zelf en zijn leven een bovenkroon en een meta-individueele
garant, doch vond hem slechts in een levensvreemde realiteit : de menschheid. De menschheid heeft als levenspotentie slechts die van een abstracte idee. Zij is geed
levende werkelijkheid met volwaardige zijns- en levensmogelijkheden. Zij beantwoordt aan hetgeen de ontologie
het genus noemt, waardoor de concrete individuen niet in
hun essentieele bestanddeelen bepaald zijn. Aileen de soarten zijn levende entiteiten, omdat de essentie der enkelingen er volwaardig door bepaald wordt. Doch die abstracte.
notioneele entiteit van de menschheid was het laatste verankeringspunt van het individu dat zich als zuivere verstandelijkheid concipieerde, en dienvolgens de eischen van
deze verstandelijkheid hetzij als levende werkelijklieden,
hetzij als dwangmatige levensdoele inden vooropstelde. Met
de natuurlijke of historische bedding van het individueel
'even heeft de ideale verankering in het algemeen menschelijke niets gemeen. Zij is slechts een in logischen eisch omgezette behoefte van het individueel verstand dat tot eigen
maatstaf en eigen consecratie het /lumen noodig heeft van
een ontijdelijke en meta-individueele bevestiging.
'
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Uit denzelf den kringloop eener individueel-verstandelijke levensvisie ontstond het waardecriterium van den
geest, nl. de objectiviteit. Hier moeten wij echter weer
scherp onderscheid maken tusschen twee, immer met elkaar
verwarde factoren. Objectiviteit kan de houding van den
geest beteekenen die de zakelijke gegevenheid der dingen
erkent, ook wanneer sentimenteele of utilitaire motieven
zich daartegen verzetten. Naast dezen eerbied echter voor
de strengste zakelijkheid, kent de uitbouw van het Westersch cultuurideaal nog een anderen vorm van objectiviteit,
nl. dien welke men in de interpretatie van de erkende zakelijkheid terug vinden moet. De typische eigenaardigheid
van het intellectualistisch objectiviteitsideaal ligt niet in
de eerste conceptie, want de observantie der strenge zakelijkheid gaat en moet -met elke geesteshouding gepaard gaan.
De tweede eisch van objectiviteit echter is verbonden
met de moderne denkwijze, en is gecopieerd op het proces
der wiskundige redeneerwijze. Juist deze exemplariteit nu
moet ons tot nadenken stemmen. De objectiviteit vergt
dat de interpretatie geschiede naar de eischen eener volkomen logisehe geslotenheid. Zij moet ons derhalve leiden
tot de idee van een wetenschap die tot in haar laatste vezelen
verantwoord is en dus, om een Duitsch woord
te gebruiken, wezenlijk voraussetzunglos is. Een postulatief uitgangspunt is daartoe ontoereikend, daar het de
wetenschap relativeert ; deze kan immers slechts waarde
hebben in functie van het gekozen vertrekpunt, dat beslist
over de waarde van het leergebouw dat er zich uit ontwikkelt. Ik wil geenszins ontkennen dat in de diepte van de
menschelijke psyche een Ahnung naar dergelijke absoluutheid aanwezig is. Daar juist ligt de groote bekoring die
uitgaat van de groote systeembouwers, ook wanneer deze
ons Leiden in regionen waarin elk verband met de levende
werkelijkheid schijnt te ontbreken. Meer dan wat anders
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ook ligt deze idee aan den grondslag van den grootschen
indruk dien b. v. Hegel's monumentale ideeenconstructie
op ons uitoefent, waaraan wij niet kunnen ontkomen, ook
wanneer men zeer sceptisch staat tegenover een pyramide
van noties, die er de pyramide der dingen vervangen moet.
Doch het volstaat er op te wijzen, meenen wij, dat zelfs
die wetenschap, welke geen specifiek menschelijke aangelegenheden bestrijkt en daarom de meest belanglooze en derhalve de meest onvoorwaardelijke moet zijn, sedert lang
de onmogelijkheid van een zoo totale objectiviteit in den
absoluten zin heelt ingezien. Juist voor de wiskunde is zulks
immers het sterkst, want sedert de dagen der metageometrie en der niet-euclidisohe meetkunde heeft de axiomatick de wiskunde terug geleid tot een bodem die niet meer
met het ideaal der rationalistische objectiviteit in eenklank
is. En de laatste evolutie van de natuurwetenschap bewijst
ons dat het aldaar niet beter gesteld is.
Des te meer moet zulks betwijfeld worden, wanneer een
ideaal, dat voor de exacte, a-menschelijke wetenschap werd
geconcipieerd voor • de toch meer relatieve wetenschappen
van den mensch en zijn leven wordt aangeprezen. Men
eischt niettemin met onverminderde kracht, om ons tot een
voorbeeld te beperken, dat dezelfde objectiviteit de historische interpretatie zou leiden. Men vergeet echter dat er
van geenerlei interpretatie spraak kan wezen zonder dat
men over een maatstaf beschikt die men de geschiedkundige feitelijkheid aanlegt, en deze maatstaf ten slotte niet
meer objectief kan zijn in den intellectualistischen zin van
bet woord. Wij kennen voldoende het verleden om te beweren dat hi j het ook nooit is geweest. Legt men b. v. aan het
historisch gebeuren den maatstaf van een goddelijk voorbeschikkingsplan aan, dat aan de historische evolutie de uiteindelijke realiseering van de christelijke levenshouding
voorschrijft, of legt men het de maatstaf der realiseering van

218

een bepaald gekleurd humaniteitsideaal aan, dan zal de interpretatie van een gelijk erkende historische feitelijkheid
zeer verschillend uitvallen. Beschouwt men eenerzijds ontwikkeling en vooruitgang of anderzijds ontwikkeling en
ondergang als synoniemen, dan wijzigt zich geheel de kurve
der historische dingen. Noch een noch ander is een historisch feit, maar een abstract, metaphysisch of religieus
ideaal dat zich als deelstuk van een sluitende wereldbeschouwing met dwingende kracht aan den geest imponeert.
Elke wetenschap heeft haar vooronderstellingen en hoe
meer zij menscheliike aangelegenheden behandelt, hoe
scherper dit feit in het light komt to staati. Daarom is de
geschieidenis meer dan de andere een wetenschap die opereert net variabele vooronderstellingen en wier maatstaf
het verst van het intellectualistisch-mathematisch objectiviteitsideaal verwijderd is. In de geschiedenis openbaart
zich het sterkst van al wat ten slotte het gemeenzaam noodlot van elk menschelijk systeem van denken is. De grootheidskurve van een dynastie, van een natie, van een
ling, .enz. leidt de interpretatie en beoordeding van het
gebeuren. Dat men afstand kan doen van het eigenbelang,
van :het belang van een bepaalde dynastie, van . een natie;
van haar instellingen, en dat men dus ook oordeeleti kan
volgens het belang van de tegengestelde, doet niets af van
de principieele vooronderstellingsbehoefte der historie : het
wijst slechts van onzentwege op een abstraheerende geesteshouding die van .maatstaf verandert, zooals men - in het
simultaan schaakspel ook gelijktijdig of ten minste in een
snelle opeenvolging verschillende partijen kan spelen. Het
is echter toch op elk oogenblik een partij die men speelt.
Zoo sluit zich het cultureel tableau van het verleden
humanisme af. Het individu als volwaardig mensch, schepper van cultuur ; cultuur uitgebouwd naar intellectualistische zijde; intellectualisme dat een abstract ideaal van
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objectiviteit als leven- en denkmaatstaf eischt, en de blik
afwendt van de onbereikbaarheid ervan. Op de wijzerplaat
van de wereld gaan de dingen voorbij zooals de uurwijzers
op die van het uurwerk. Uit de onmenschelijke resultaten
eener geestesperiode die na de dagen van grootheid komen
moest wegens de bederfcellen die elke waarheid insluit,
groeit de twijfel in de geestelijke grondslagen waarop zij
berustte. Oak het intellectualistisch individualisme moet
gelooven aan de onvermijdelijkheid van den avond en verbleeken in het riSzende licht van een nieuwen zonsopgang.
In den Renaissancetijd zocht de mensch rechtstreeks
aanleuning bij het historisch verleden van. Griekenland en
zag door een natuurlijke conniventie de Grieksche cultuur
in het licht van zijn eigen verwachtingen. Is het daarom
ondenkbaar dat de Grieksche cultuur wellicht niets gemeens
heeft met de individualistische aspiraties van den wordenden modernen tijd? In elk geval loont het de moeite to constateeren hoe veel gemeenschappelijks er is tusschen de
Grieksche wereld en het Leibniziaansch denken. In de
Grieksche wereld moet men onderscheid maken tusschen
den tijd der waarlijk autochtone grootheid en den tijd van
het hellenisme. Deze laatste periode, die reeds sterk beinvloed was door allerlei middellandschezee- en voor-aziatische
invloeden, heeft inderdaad aan de Grieksche cultuur het
individualistisch uitzicht gegeven dat men op de meest
expressieve wijze vertegenwoordigd vindt in het stolcisme.
Daar inderdaad staat het menschelijk individu aan de lei-,
ding van geestesleven en moreele orde, en de geest desinteresseert zich volkomen aan de structureering van de
gemeenschap of aan de superstructuur van het openbaar
leven boven de zelfheerlijkheid van bet individu. Dat is
echter slechts het geval voor den laat-Griekschen tijd.
Het hoogtij der Grieksche beschaving ligt niet in deze
decadente periode, hoe sterk ze later den Furopeeschen
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geest ook getransfigureerd moge hebben. Twee visies die
het humanisme op dezen tijd heeft gehad schijnen radikaal
verkeerd te wezen. Het Grieksche leven, geest en weten 7
polls, komen uit de schap,relignotkw de
polls en hebben deze po/is tot reguleerenden maatstaf. De
gemeenschap is het die het Grieksche leven conditioneert
en die door haar instellingen en ordeningsvormen de generator van de individueele grootheden is, die wij op den
achtergrond *van het verdoezeld gemeenschapsleven zien
verschijnen. Het blijkt tevens ook dat de Grieksche intelligentia sohatplichtig was aan een practische en niet aan de
louter bespiegelende africhting van het denken. Zelfs bij
Plato komt de practische orienteering sterk op den voorgrond en van de drie Grieksche grooten uit het numineuse
tijciperk van de Grieksche cultuur is Plato ongetwijfeld
nog de meest speculatieve. Hetzelfde kan later van Leibniz
worden gezegd. Ook Leibniz' individualiteit is door den
gemeenschapszin bepaald. Hij vertoont geen intellectualistisehe tendenz en spijts alles regeeren de practische behoeften van zijn yolk over de bepaalde richtlijnen zijner onvermoeide activiteit. Leibniz is een veel authentischer Griek
'clan de vele humanisten die zuiver litterair geschoold waren
en ons als zooveel levensvreemde marionetten verschijnen,
en zelf in zekere mate een authentischer Griek dan de
Olympische figuur van een Goethe.
Zuiks stemt tot nadenken. Wanneer het individualisme
slechts zijn intree doet, wanneer geen wortelvaste polls of
volksgemeenschap meer bestaat, dan begaat het modern
humanisme een hopelooze dwaling met ons naar' Griekenland te verwijzen. Het mocht slechts wijzen naar de decadentie van het Grieksche leven, naar niet op dit leven in
zijn hoogste verschijning en zijn levenskrachtigste openbaringen. Maar dan is het waarschijnlijk dat het anti-indi
vidualisme van den huidigen dag veel meet- redenen heeft
,
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ons op het historisch voorbeeld van Griekenland te wijzen.
Dan schijnt het niet op te gaan humanistische en individualistische levensorde met elkaar te verwarren en voor
synoniemen te houden, en dan is het verwijt dat men
gewoonlijk tegen de huidige structuurwijzigingen van denken en leven inbrengt niet oorbaar. Er is dus naast het
hurnanisme van gister met zijn individualistische karakterteekenen een humanisme van morgen dat in de gemeenschapsordening zijn laatste beginsel en zijn laatste doel
vin t.
Voor deze herschatting van de dingen ontbreekt de
grond niet. 1k zei reeds dat de hoogste gemeenschapsordening, nl. de menschheid als mensohdom niet volwaardig
Wezen kan, daar zij slechts als hoogste genus geen voile
levensvatbaarheid aan de individuen waarborgt. Hiervoor
moeten de ondergeschikte species worden aangespioken.
De vraag is waar wij daarvoor de passende species moeten
vinden. In de geestelijke zoowel als in de practische levensorde zijn er tal van gemeenschapsvormen die den abstracten
mensch tot een concreet levend wezen kunnen specifieeren,
-en zijn er tal van gemeenschapsfactoren die den mensch
tot bindmiddel met zijns gelijken kunnen dienen. Normeerende -begrippen als waarheid (Helleensch),. liefde (christeiijk), eer (ridderlijk) kunnen menschen tot g-emeen-schappen samensnoeren. Confessies hebben het gedaan en doen
het nog. Klasgevoel, staatsideeen of 'vaderlandsliefde
waren in dat opzicht van niet weg te redenee .ren beteeke-'
nis en .kracht. Familie- en beroepsbanden waren wellicht
nog sterker dan de vorige. Doch aan alle ontbreekt de
le-vende verhouding van den mensch tot den mensch, en aan
de meeste ontbreekt de breedte van den greep waarmede zij
den mensch vatten. Om het kort te maken, de discrimineerende species kan geen idee zijn, kan evenmin een staat, een
klas of een confessie wezen. Zij moet al deze ondergeschikte
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banden in zich weten te resorbeeren en ontsnappen aan de
exclusiviteitstendenz die in elk van bovengenoemde banden
tot uiting komt. Zoo komt men langs den weg der progressieve uitsluiting tot de waarachtige species, het yolk, dat
door de relaties van bloed, bodem, geest en historie het geestelijk een-zijn en een-voelen van aan elkaar grenzende
individuen maakt en dat ze weet te omtooien met tat
van convergeerende vermogens en doelsteilingen die van
hen samen een collectief volkswezen of volksindividuum
maken. En , dat collectief wezen wordt wezenlijk een bovengeordend individuum zooals de individualiteit der cellen
van het menschelijk lichaam opgaan in de eerie, waarachtige individualiteit van dat lichaam, omdat ten slotte slechts
bet lichaam een eigene, bepaalbare, biologisehe tending
heeft.
Welnu, deze bovengeordende, door natuur en tijd
gemaakte entiteit bepaalt de lichamelijke en geestelijke
natuur der individuen. De gemeenschap maakt het individu,
niet omgekeerd. Een individu kan zich op zeer persoonlijke
wiize alles toeeigenen wat op universaliteitswaarde aanspraak maakt. Zoo kunnen denormeerende ideeen van waarheid, goedheid, schoonheid zich levenskrachtig aan den
individueelen geest openbaren, doch slechts uitzonderingsgewijs, en het yak nog te bezien of wij in deze door den
schijn niet worden bedrogen. De weg van het volksch gebondene in de geestelijke productie van den mensch • is vaak
verborgen, en het kan derhalve zeer goed gebeuren, dat
wij voor autochtone individualiteitsrelaties houden wat ten
slotte zich later als een verren naklank van den gemeenschapsgeest openbaart. Meer zelf, de mogelijkheid aangenomen dat er toevallig uitzonderingen op den regel kunnenzijn,
blijft het toch een onweersprekelijk feit, dat de lichamelijke en .geestelijke teneur van bet individu in de allereerste plaats het product is van een lichamelijke en geeste223

iijke, bovengeordende gemeenschap, die niet uit de abstracte
idec1ogie eener universalistische droomerij, doch integendeel uit de levende concreetheid der menschengroepeering
voortvloeit. Dat geldt niet slechts voor den doorsneemensch van de zalige middelmaat, doch ook voor de groote
persoonlijkheid die zich boven de middelmaat als een berg
boven de heuvelen verheft.
Het komt voor dat deze overtreffende persoonlijkheid
op haar beurt de individuen het besef van deze yolks-gemeenschappelijke essentie bijbrengt en ze transformeert,
maar hij zelf wordt dan kennelijk door de gemeenschap
gedragen. Niet individuen maken het yolk, doch het yolk
maakt individualiteiten. De gemeenschap is derhalve de
groote levenswekker van den mensch. Zij bepaalt natuur
en geest. Zij construeert staat en stand; zij construeert
huis en school. Zij maakt het individu door haar instituties
en normen. Het is verkeerd te gelooven dat de mensch in
staat is door zijn intellect een ware, volksche gemeenschap
tot stand te brengen. Het tegendeel is veeleer waar. De
mensch wordt bepaald, ook in zijn intellect, door de natuurlijke en historische verbondenheid met heel die menschelijke
keten waarin zich van uit oeroude tijden of de gemeenschappelijke essentie van de soort conglomereerde.
Is het een feit dat deze menschelijke essentie slechts
concrete gestalte krijgt in de volkspersoonlijkheid, het is een
niet minder vaststaand feit dat slechts de volksgemeenschap
behoedt voor eenzijdigheid en heillooze versnippering. Buiten het yolk zijn er stellig nog vele meta-individueele bindmiddelen voor de menschen, waarin de mensch door het
noodlot van het menschenbestaan is ingeschakeld : familie,
kias, beroep, confessie, enz. Doch het ontbreekt aan deze
de zelfgenoegzaamheid om het totale leven van den mensch
uit te bouwen, terwiil het yolk, als producent van al de
noodige levensorganen der individuen, wel over deze zelf224

genoegzaa.mheid beschikt. Daarom is het leven noodzakelijk
aan den volkschen vorm gebonden, en daarom wreekt zich,
na een spel van betrekkelijk korten tijd, deze waarheid aan
al de pogingen om het leven te binden aan al de vorige,
meta-individueele vormen en functies van het ,gemeenschaps'even.
Deze volksgemeenschappelijke levensordening heeft
twee zijden : een aangeborene die zich hoofdzakelijk binnen het natuurlijke beweegt, en door een welbegrepene en
tot haar waarachtige verhoudingen teruggebrachte rassenleer wordt in het oog gehouden ; en een aangekweekte die
zich hoofdzakelijk op geestelijk gebied beweegt en een
zaak van opvoeding en cultuur is, die het individu opnemen
in die grootsche, continue stroom van historisch samenleven met ontelbare, verleden volksgenooten en het binnen
een welafgebakend compartiment van het menschdom
insluit. Het nieuw humanisme zal in hoofdzaak een paedagogiek tot volksche cultuur wezen.
Het zal den mensch uitdragen niet als het anarchistisch beginsel eener versplintering binnen de gemeenschappelijke tries der concreet-levende menschen, maar als de
hoogste exponent van de volksche persoonlijkheid die een
bepaalde menschengroep te midden van soortgelijke kenmerkt en afzondert. Het zal den mensch tot het besef brengen van de onlosbare banden die hem verbinden met de
eeuwen van lotsverbondenheid die den eenen, continuen
levensstroom omvat. Het zal den mensch de lotsbestemming bijbrengen, wat in de ware beteekenis van het woord
niet de fataliteit der niet te keeren dingen beteekent, doch
slechts de concrete zending weergeeft die een volksgemeenschap krachtens de plaats die het op de wereldoppervlakte
inneemt, krachtens de historische rol die het vervulde en
kraohtens zijn eigen natuurlijke en geestelijke specificiteit
heeft na te komen.
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Want volksgemeenschap is geen louter spel van . zijn ;
zij is in de allereerste plaats een dynamische kracht van
handelen. De passiviteit van het zijn is de zinlooze,
abstracte, door een onwezenlijke, metaphysische precipita
tie tot staan gebrachte wereld. Alle zijn is handelen en de
specificatie van het zijn is ten slotte een specificatie van
handelen. De wereld zal aan de universeele volksordening
wel iets verliezen, nl. zij zal er de bodemlooze droomerij
van een idealen, cosmopolitischen natuurstaat of van een
religieus Eden van volledig confessionalisme bij inboeten,
doch het zal in ruil daarvan een volkssolidariteit tot gevolg
hebben, wanneer zal blijken dat de zelfgenoegzaamheid van
elke gemeenschap niet per se vervreemding en bedreiging
zal beteekenen. Waarom zouden zelfgenoegzame volksstructuren elkaar niet begrijpen ? Komt, helaas, de verstoring
van het wederzijdsch begrijpen niet voort uit het feit dat de
.wereldordening niet op deze volksche structureering berust
en- dus de zelfgenoegzaamheid van een of andere yolksgroep op bestendige wijze in den weg staat?
Voor de collectiviteit in haar geheel gezien zal het
humanisme van morgen, d. w. z. de conceptie van den
mensch als organisch lid eener volksgemeenschap in de
plaats van een zelfheerlijk individu, dat bovendien nog
grootendeels een zelfbegoocheling was en is, ongetwijfeld
-een levensweg openen, dien het humanisme van gister niet
verzekeren kon. Het zal stellig de natuurliike en geestelijke ongelijkheden niet uit de wereld brengen, wijl deze
onherroepelijk zijn, cloth het zal in elk g -eval ieder individu
'de behandeling verzekeren welke aan een volwaardig lid
van het yolk toekomt en door elk individu opgeeischt mag
worden. Het humanisme van morgen zal ook het individu
ontheffen uit de sfeer van de ongebonden zelfheerschappij
die misschien wel een bepaalde attractie hebben kan voor
sommig-e onevenwichtig denkende of in de vooroordeelen
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van gister verstrikte lieden, doch het zal tegelijk het individu zijn functie in het groote geheel aanwijzen en de zending omschrijven die het door zijn begaaftdheid en arbeid
waardig is ten bate van de gemeenschap te vervullen. Het
individu zal een wijding ontvangen door zijn dienstbaarheid aan het geheel, en zijn leven zal een tin en een beteekenis hebben die het nu veelal slechts krijgen kan door de
geimmodereerde zucht naar alleen zijn en uitzondering
maken.
Men hoeft niet aan de cultuur te vertwijfelen als men
dit volksgemeenschappelijk fundament van het toekomstig
humanisme erkent. De groote cultuur-monumenten van gister waren spijts alles en spijts het individualistisch humanisme toch volksche prestaties. Niet een man, maar het
Grieksche yolk bouwide de Akropolis; niet een man, maar
het Romeinsche yolk schiep de st'aatsorde en het Romeinsch
recht die Europa overnam en tot voorbeeld koos. Niet een
man, maar de volkeren construeerden in langen, historischen
arbeid de wetenschap, enz. Elk yolk heeft in de ingeboren
schatkamer van zijn natuurlijke begaafdheid een dominante.
Onder de hoede dezer dominante aanschouwt het de wereld
en den mensch, en structureert het zijn geestelijk leven.
En deze structuur is de hefboom zijner cultureele evolutie.
Aan de kracht dezer evolutie hoeft niet getwijfeld
wegens de frontverandering die het humanisme uitvoert.
Want deze kracht hangt slechts of van den wil die de dragers dezer cultuur bezielen en van den weerstand dien ze
aan den dag leggen tegen de vernietigende osmose van
volksvreemde elementen. Weliswaar zal deze cultuur andere
themata vinden en andere vormen voor lief nemen. Misschien zal de waardeering voor vele dingen anders uitvallen dan gister, doch zulks bewijst niets tegen de toekomst
en tegen de levensvatbaarheid van de cultuur. De grootheidswaardeering voor de cultuur is functie van een maat227

staf, en wanneer men natuurlijk een verganen luchtledig
geworden maatstaf wil aanleggen, zal de discrepantie zich
van zeif openbaren. Maar de volksche ommekeer bestaat
juist in het wijzigen van den cultuurmaatstaf, niet in het
afbouwen van de cultuur. Integendeel de volksche revolutie
gaat hoofdzakelijk tegen de ivoren toren-mentaliteit die
deze van gister kenmerkte, die haar voor een klein cenakel
van ingewijden voorbehield en ze ontzegde aan de enorme
meerderheid van de menschen.
Men zou nog het verwijt kunnen herhalen dat dikwijls
tegen de nieuwe geestelijke orienteering wordt ingebracht, nl. dat we wel van den heerschenden gemeenschapswil een intensifieeren mogen verwachten van de
beschaving, die echter ten koste van de rasechte geestescultuur zal gedijen. Het kan nu wel waar zijn dat landen
welke dien gemeenschapswil tot volkschen leefregel hebben
aangenomen dezen indruk kunnen wekken daar zij, misschien meer door de onmiddellijke behoeften clan wel uit
connatureele voorliefde gedwongen, het economisch-sociale
aismede het technische, dus hetgeen men volgens gewoon
spraakgebruik onder den naam beschaving pleegt samen
to vatten, in het centrum van de belangstelling hebben
geplaatst en de eereplaats bezorgd in het proces van nationaal herstel dat zij doormaken. Ik wou er vooreerst op wijzen dat de discrepantie tusschen cultuur en beschaving juist
ter wille van de individualistische cultuuridealen van gister
geproneerd is, doch stellig sedert geruimen tijd veel van
haar krediet, ook bij haar aanhangers, heeft verloren.Bovendien weze gezegd dat al de geestelijke beginselen die de
beschavingsfactoren commandeeren zonder dewelke ze al
evenmin den opgang zouden kunnen maken dien ze gemaakt
hebben, dezelfde zijn die de zuivere cultuurfactoren determineeren. Het totaal van de menschelijke psyche gaat
schuil in de materieele creaties van de techniek of in de
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ordening en de instituties van het sociaal-economisch leven
zoowel als in de heerlijkste bladzijden van de recente wetenschap of van de meest bespiegelende philosophise.
Ten a ►dere het is een feit dat de liberale, democratische XIXe eeuw meer dan de huidige dag aan de economiseering van de maatschappij heeft geleden en precies
ten nadeele .van de zuivere cultuurdomeinen. Is deze eenzijdige ontwikkeling een pathologisch versohijnsel, dan is
het in hoofdzaak de cultuur van gister welke daaronder
liidt, en de .geestelijke praesupposita der jon:gste ontwikkeling in de gedachten zijn geen vanzelfsprekende voorteekenen voor de bestendiging van een euvel, dat de gemeenschapscultuur van zich wil afwentelen. Zij ziet zeer duidelijk de onvervangbare noodzaak van beide voor het totale
volksleven in en probeert tusschen beide een toestand van
harmoniseering tot stand te brengen. Als een verwijt kan
dit derhalve aan het humanisme niet aangewreven worden,
al Beef ik grif toe dat zij, wien het humanisme in het bloed
zit, een oog in het zeil moeten houden orn de elementen
welke deze harmoniseering steeds kunnen en =lien bedreigen in bedwang te houden en tot hun normale verhoudingen
terug te brengen. Beide, cultuur en beschaving, moeten en
kunnen samengaan, wanneer - het volksleven geordend
wordt door een duidelijk geteekende levens- en wereldbeschouwing.
Uit deze enkele beschouwingen moge bli j ken dat wij
voor het humanisme van morgen geen schrik hoeven te
hebben, ten minste wanneer wij met het humanisme van
gister niet zoo wezensvergroeid zijn dat de overplanting
van leven onmogelijk is geworden. Geen revolutie zonder
beroering ; geen revolutie zonder ebbe en vloed in wel en in
wee. Het zal zeker vele menschen, en wellicht ..meer dan
wie ook vele intellectueeien een lastpost zijn zich aan die
nieuwe africhting te gewennen en tot een bepaalden graad
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een receptiviteit te kweeken voor de nieuwe denkbeelden
die deze revolutie in actie zetten. Er zal een periode van
gisting en van tegenspraak noodig wezen, vooraleer Europa
zijn geestelijk evenwicht zal hebben herwonnen door de
gewenning van den geest aan den nieuwen trant van denken en den nieuwen stijl van leven.
Wanneer een wereld ineenstort, zijn er fataal ,stukken.
De stukken van de wereldbeschouwing van gister, van het
humanisme dat wij met zooveel zorg van de schoolbank of
tot de levenskatheders toe hebben gekoesterd, hoopen zich
rondom ons reeds op alsof een wereldwind er met zijn
vernietigende kracht door heen was gevaren. Doch deze
wind is het onvermijdelijk opklaringsproces dat noodig
is om op te ruimen met de door de feiten achterhaalde en
dus ook vergane ideologien. Aan de poort van den nieuwen
tijd dient de mensch te staan met een nieuwe ziel, die zich
moet wapenen met een nieuwen blik. Wie de nieuwe ordening van het geestesleven wil bekijken met het geestesoog
van gister, gaat zeker een periode van ontstemming en
moreel lijden tegemoet, daar hij op elk oogenblik pijnlijk
getroffen zal worden door de aanrollende dingen. Doch
wie zich van den ouden mensch wil ontdoen, de noodige
kritiek tot het verleden wil richten en met den moed dien
de mensch op zooveel momenten van zijn eeuwenlangen
levensweg naar het onbekende heeft moeten toonen, de
toekomst steeds in de oogen durft te kijken, zal in het krediet dat hij de toekomst geeft de kracht vinden om zijn
sympathien en antipathien te herzien en anders te doseeren, en om met mannelijke tewerkstelling zijner krachten
de toekomst een gestalte te helpen geven volgens de ingeving van zijn gemoed. Een periode van geestelijke omwenteling is geen tijd van experiment en geen tijd van voorzichtig tasten. Het is een tijd van moedige beslissing en
van klaar partij kiezen. Het gaat niet om een hervorming,
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het gaat om een andere wergild. Tegenover de andere
wereld moet een andere geest staan. Deze andere geest
is functie van een nieuwen mensch.
Het leven van den mensch is en blij ft een roeping ; het
is geen zaak van zijn, maar van worden ; geen zaak van zijn,
maar van moeten. Wij hebben eeuwen lang het hoogste
beroep van het leven in de realiseering van ideeen gesteld.
Waarom zouden wij aan het leven vertwijfelen nu zich als
plicht de noodzaak opdringt het opperste beroep van het
leven te stellen in de vereeuwiging en in den rusteloozen
opgang van de menschengroep die wij « ons zelf » kunnen
noemen, omdat wij toch maar de ti j deli j ke agenten zijn
van den eeuwigen levensstroom idie een yolk is. Ons beroep
is geen fictie ; het is een harde, menschelijke werkelijkheid.
In het licht van het individ.ualistisch humanisme van gister
dat afgericht was op het najagen van de abstracte waarheid
en waarden kan dat alles voorkomen als een ondergang
en als een catastrophe. Laten wij echter niet vergeten dat
de levende volkspersoonlijkheid niets anders is clan een
groot individu dat ook door de macht van de abstracte
ideeen op de banen van cultuurgrootheid en menschenadel
kan en moet geleid worden. Doch de weg gaat niet meer
rechtstreeks van het individu naar de hoogste waarden,
maar gaat er heen langs het kanaal van de volkspersoon,

Het was de fout van gister deze noodzakelijke tusschenschakel te hebben verwaarloosd. Door dit gebrek was ten
slotte de universeele eerbied voor de hoogste waardenorde
nutteloos. Noch de ideeen van waarheid, goedheid en
schoonheid, noch die van rechtvaardigheid, eer en lief de
konden zich doorzetten in een individualistische wereld,
omdat er geen basis was van concreete volksstructuur die
ze kon opnemen en schragen. Daarom zijn wetenschap, philosophie en godsdienst de handlangers geworden van een
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wereldorde, die de eenvoudige negatie van alles was wat
de mensch zich edel en groot had ingedacht, en van
alles wat de Europeesche cultuur zich als het waarachtig
beeld van den edelmensch had voorgesteld. Daarom werd
de vrijheid ten slotte het schadelijkste ding voor al diegenen welke begaan zijn om de cultuur, de moraal en de
welvaart. Ten opzichte van abstracte ideeen is coercitieve
macht tyrannie ; tegenover de concrete werkelijkheid is zij
plicht. Zoo hebben er niet alleen de staatslui, maar ook de
philosophen en de moralisten over gedacht. De onontbeerlijkheid van het humanisme van morgen is geen willekeurig decreet van staatslui of philosophen. Zij ligt vervat in
de dissolutie van het humanisme van gister. Vruchteloos
remt men den eeuwigen marsch van de cultuur ; vruchteloos
tracht men den onafwendbaren gang der dingen in to dijken.
Het nieuwe komt met fatale onvermiidelijkheid. Laten wij
vaarwel zeggen aan een af- en uitgeleefd humanisme en
het gemeenschapshumanisme van morgen begroeten met
mannelijke kracht en zakelijk optimisme.
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