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WOORD VOORAF
De hiernavolgende pretentielooze hoofdstukjes zgn gegroeid uit een aantal toespraken.
Uit den aard van de zaak zelf, is dit boekje geen handboek en geen inleiding tot de wijsbegeerte in de technische
beteekenis van het woord. Het bestaat uit een opgave en
een korte bespreking van philosophische vraagstukken.
Niet echter van problemen die fel gediscussieerd worden
binnen den kring van de professioneele wijsgeeren, maar
wel van die problemen waarover ieder mensch die nadenkt
reeds bij zich zelf heeft nagedacht. Ten einde het contact
met den lezer inniger te maken, heb ik vaak den directen
aanspreekvorm gebruikt.
lk hoop dat geen enkel lezer het me ten kwade zal
duiden, dat ik in deze bladzijden de oprechtheid heb nagestreefd. Er is in de omvangrijke bibliotheek van de
wijsbegeerte, heeft Kant gezegd, geen enkel werk waar
van men zeggen kan : Zie dat is DE wijsbegeerte, zooals
men van den catechismus zeggen kan : Zie, dat is de
christelijke leering. Daarom is de eenige autoriteit in de
wijsbegeerte het persoonlijk geweten van den wijsgeer.
Mijn persoonlijke opinie wensch ik aan niemand op te
dringen, maar tot het onbevangen uitspreken van mfn
opinie voel ik me verplicht. Ook in die gevallen waarin zij
ongewoon kan voorkomen. Het blijft voor in4 nog steeds
een aanvaardbare leefregel dat het eerlijker is een misschien betwiste meening openhartig uit te spreken, dan
een onbetwiste op oneerlijke wijze voor te staan.

15 December 1940.
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BIJ DEN TWEEDEN DRUK
In een half jaar tijd heeft de eerste druk van dit
boekje zijn weg gevonden. Dat verklaart waarom geen
veranderingen noodzakelijk blijken. Moge de tweede met
zijn ongewgzigden tekst bijdragen tot de verruiming van
het gezichtsveld en tot verdieping van het inzicht van
talrijke landgenooten.

10 Oktober 1941.

BIJ DEN DERDEN DRUK
Ook aan deze nieuwe uitgave die in minder dan eon
jaar noodzakelijk geworden is zijn geen wijzigingen aangebracht. Zij is dus volkomen aan de oorspronkelijke
gelijk.

De Schrijver.

I. TER KENNISMAKING
De pseudo-toespraken die ik voor u moet houden, betitel
ik : Op den Drempel van de Wijsbegeerte.
Het is wel een
aangename, raaar, alles wel overwogen, geen buitengewoon
benijdenswaardige taak die ik onderneem en die gij met
mij moet doormaken. Waarom kan zij ons beiden niet
toelachen ? Omdat wij alien, gij en ik, in een paradoxalen
toestand gesteld worden. Wanneer ik u in de philosophie
moet binnenleiden, dan mag ik te dezer gelegenheid geen
voorafgaandelijke vertrouwdheid met de wijsbegeerte van
u veronderstellen. En toch, om er al is het ook bij wijze
van inleiding over te kunnen spreken, moet gij toch
eenigermate vertrouwd zijn met de zaak. Willen wij
nochtans het risico loopen ? Misschien leeren wij makkelijkst zwemmen met al dadelijk in het voile water te
springen.
Van wijsbegeerte weet gij stellig niets af, zoo gij
daaronder het schoolsche apparaat verstaat, dat netjes
ontwikkeld is in tal van geleerde handboeken, waarin
het waarlijk levensernstige van het wijsgeerig bedrijf is
herschapen tot een classicale leerstof en tot een mechanischen stoet van langzaam op te dreunen syllogismen.
Dat is een wijsbegeerte. Dat is echter niet de wijsbegeerte.
Want ongetwijfeld, de wijsbegeerte is een wetenschap,
en derhalve een onderwijsgoed dat voorbehouden is aan
een minoriteit van gestudeerden, die ze gebruiken en
misbruiken, maar zij is bovendien nog jets anders, en
gelukkig mag het heeten dat er nog een andere soort
wijsbegeerte is, die gij alien kent als een godin zonder
naam noch altaar, en die nochtans door elken mensch
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wordt aangebeden, omdat hij mensch is. Gij zijt alien
philosophen, omdat ieder van u die zich de moeite getroost
mij te leven, te midden van den dagelijkschen sleur van
het leven en van het onvermurwbare noodlot van de
dingen een stonde verwijlt in de overweging van den zin
der dingen rondom u en in de overweging van de diepe
verborgenheden van het leven. De eerste soort wijsbegeerte
is een wetenschap ; de tweede soort is een wereld- en
levensbeschouwing. En ik zal probeeren van de laatste
uit te gaan am u tot op den drempel van de eerste te
leiden.
Overweging van de dingen rondom u en van de levensmysteries.... Wanneer gij bij u zelf nagaat wat deze te
beteekenen hebben, dan beseft gij onmiddellijk dat gij de
persoonlijke houding wilt navorschen die gij inneemt
tegenover de werkelijkheid, tegenover de werkelijkheid
van de wereld en tegenover de werkelijkheid van het
leven. Eenige honderden jaren voor onze tijdrekening
zeide Aristoteles dat de verwondering de drijfkracht en
de Alma Mater van de wetenschap is. Dat blijft een van
de diepzinnigste woorden die wij uit menschenmond hebben
vernomen. De verwondering is iets essentieel menschelijks:
noch het dier, noch God hebben de idee van het onbekende,
zoomin als de idee van toekomst. Doch de verwondering
onderstelt dat wij menschen binnen den omtrek van ons
leven en van ons nadenken op mysteries en verborgenheden
stuiten, die ons eerst afkeerig maken, omdat wij pretentieuze wezens zijn, ,doch die vervolgens onze nieuwsgierigheid prikkelen, en waarbij wij vermoeden — en dat is een
heerlijk vermoeden dat de onthulling ervan ons meer
mensch, dit is tot een dieper beseffend en intenser voelend
wezen zal maken.
Het mysterie omhult ons van alle zijden ! Beseffen wij
dat goed. Aileen dwazen erkennen dat niet. Beschouwen
wij de wereld in het vlak. De hemelen trekken aan onze
oogen voorbij. De astronomic leerde sommigen van ons
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den loop en den samenhang van deze voorbijtrekkende
regionen bepalen, doch hun wezen blijft ons verborgen.
De sleutel tot de onthulling van den macrocosmos of van
het ontzaggelijk groote bezitten wij niet. Wij becijferen
het eindelooze ruim, maar kennen het niet. Op het einde
van de XVIIde eeuw boorden de oogen van een Swammerdam en van een Leeuwenhoek met de microscoop gewapend
voor het eerst door de zichtbare oppervlakte der dingen
heen. Met hetzelfde, maar geperfectioneerde middel raken
wij nu het kleine, de cel, waaruit elke organische levensstof is samengesteld, een wereld van diertjes en andere
wezens, waarbij onze verbeelding tot in het grenzelooze
wordt aangewakkerd. Wij kennen dat niet, omdat de meest
volmaakte microscoop toch maar altijd tot een oppervlakte
doordringt en het diepe wezen, het heilige der heiligen van
al de dingen, onaangeroerd laat. Wij peilen ons zelf. Wij
hebben daartoe geen tuigen noodig. Wij voelen rechtstreeks
aan wat wij zijn, denken, voelen en doen. Gaat er een uur
voorbij ik vraag het u in gemoede, en gij zult zelf
antwoorden in de oprechtheid van het alleen-zijn en in
uitsluitelijke zelf-verantwoording gaat er een uur voorbij zonder dat gij u zelf niet meer herkent en dat gij voor
de latente diepte van uw eigen wezen en leven nog grooter
verwondering toont dan voor het weergaloos ongenaakbare van het kleinste wezensminimum of van het grootste
wezensgeheel ? Ja, de breedte van ons weten is voor
oneindige uitbreiding vatbaar, als wij het onvolmaakte
van onze waarnemingsorganen weten to verhelpen dank
zij den technischen vooruitgang, maar de diepte van ons
weten is begrensd, omdat zij gelijk loopt met de begrenzing
van het menschelijk wezen. Niemand weet wat een steen
is. Wist ik het, dan geloofde ik geen oogenblik meer in
God, omdat ik God zelf zou wezen. En in den waren zin
van het woord gelooven, gelooft geen enkel wezen, ook
God niet, in zich zelf.
De mysteries pakken zich dichter samen als wij naar
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de diepte van de dingen tasten. De samenstelling van de
stof waaruit alle dingen gebouwd zijn, hebben wij stellig
sedert den wonderlijken atomen-droom van Democritos
fijner weten te berekenen, doch spijts het meest recente
uitzicht van de modernste physica, misschien wel juist
uit oorzaak van dit uitzicht, wachten tal van paradoxen
nog op een antwoord. De statica of de willekeurig tot
staan gebrachte stof beschrijven, dat ligt nog eeniger
mate binnen ons bereik, maar onoverschrijdbaar blijkt de
grens van de menschelijke bekwaamheid in het beseffen
van de werking, van de beweging, van de verandering.
De physica heeft u veel over beweging gesproken, en de
scheikunde evenveel over verandering. Doch zij leerden
toch niets meer dan coefficienten vaststellen en berekenen
of ten hoogste wetten stellen in de beweging welke voor
het bloote oog van den waarnemer vaak tuchteloos verloopt. Daardoor hebt gij vernomen in welke verhouding
van snelheid en duur de beweging zich voordoet, welke
selectiviteit de stoffen aan den dag leggen in hun sympathie en antipathie voor de andere. Noch physica, noch
scheikunde, noch welke andere wetenschap ook, leerden
u wat bewegen en wat veranderen is. Juist daar ligt het
groote geheim van de stoffelijke wereld. Want terwiji zij
u onwetend laat over de beweging, wil zij u de zekerheid
inprenten dat alles, zelfs het voor 's menschen oog onbewegelijke en bestendige, tot beweging en verandering
herleid moet worden, dat derhalve het heelal in zijn geheel
gevat is in dat eene, groote bewegingsmysterie. Waaruit
volgt dat de wetenschap
physica en metaphysica —
u juist leert dat alle zijn in zijn waarachtige zelfheid aan
den mensch ontsnapt en dat de boorkracht van ons kennen
afstuit op den harden rotswand van de intimiteit der
dingen. Elke wetenschap toovert u een wereld voor oogen
waar gij u te huis in gevoelt, omdat zij een rustende, tot
staan gebrachte wereld beschrijft, doch niet die levende
wereld is, waarin gij meebeweegt.
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Het is, helaas, waar dat de mensch niet van mysteries
houdt, omdat zij een uitdaging zijn voor zijn hoogmoed
en hem voortdurend in tegenwoordigheid stellen van zijn
eigen, geestelijke begrensdheid. En nochtans de erkenning
van mysteries waar zij zijn is de hoogste wijsheid. Het
orakel noemde Socrates den wijsten onder al de geleerde
en de met grooten eigenwaan behepte Grieken, omdat hij
alleen besefte hoe weinig hij wist. De doorsneemensch
echter is het minst voorzichtige, het meest voortvarende
onder de kinderen der schepping. Voor het nog niet
geziene en het nog onbekende staan hond en kat wantrouwig. Zij naderen voorzichtig, besnuffelen het tot
wanneer zij van hun eigen onkwetsbaarheid verzekerd
zijn. Doch de mensch slaat met des to grooter drift toe
naar mate hij minder weet. Zoo verklaren wij waarom
wij op de wereld wellicht geen diepere en soliedere overtuiging aantreffen, dan over datgene wat wij op de meest
stellige wijze niet weten en ook niet kunnen weten.
Daarom, heet het, heeft de mensch rede en verstand.
Op alle tonen heeft de mensch zelf den lof gezongen
van het verstand. 1k zal niet beweren dat daar de grondslag niet ligt van zijn grootheid, van zijn adel en van
zijn uitreiken boven de schepping als vrije, autonome
persoonlijkheid. Doch ik moet er toch aan toevoegen,
dat wij ook daar de reden van zijn kleinheid en zwakheid
moeten zoeken. Het instinct, of het woord althans dat
juist alles moet omvatten wat wij in het gedrag van het
dier niet kunnen uitleggen, werkt oneindig doelmatiger
dan het verstand voor het doorsnee-handelen en voor de
gewone levenspraktijk. 1k houd het voor zeker dat bij u
de gedachte reeds is opgekomen in bepaalde omstandigheden : had ik maar de trefzekerheid van den hond, van
den vogel, van de bij, van de mier ! Het instinct noemt
gij natuur.
Het verstand, dat soort epifenomeen bij den mensch, is
een orgaan van twijfel, van critiek, van overleg en van
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zelfinkeer. Maar dat is ook zijn weergalooze beteekenis
in de economie van de schepping. Elk wezen dat bestaat
affirmeert en wijst af. De wetenschap noemt dat voor
de stoffelijke wereld aantrekking en afstooting. Aileen
het verstand is naar aanleg critisch, en overal waar gij
verstandelijke critiek speurt en aan 't werk ziet, ontdekt
gij cultuur.
Het ligt ongetwijfeld in de natuurlijke lijn van de
dingen dat de mensch het critisch orgaan in de allereerste plaats zal aanwenden om de aarde die hij bewoont
bewoonbaarder te maken en om zijn leven behoorlijker
in te richten. Hetgeen hier de bindende wet is voor de
beschaving in abstracto. geldt eveneens voor het individu
in concreto. En toch wilt gij als met verstand begaafd
wezen meer dan het najagen van dit pragmatisch levensdoel. Gij wilt u namelijk rekenschap geven van de wereld
en van u zelf. En vooreerst van de wereld.
Voorbij uw oogen en uw andere zintuigen trekt de
vloed van dingen en verschijnselen die rusteloos op elkander volgen. Op ieder oogenblik vertoont de wereld een
ander aanschijn. Het eeuwig worden is er de regel. Het
zijn is maar een ondeelbaar oogenblik van den tijd, ten
ware men het wil voorstellen als een duur die buiten het
begrip van den tijd staat. Het NU of het zijn is slechts
een oogwenk. U kunt niet eens zeggen dat het is. Want
wanneer u zegt : het is, hadt ge reeds moeten zeggen :
het was. Het is niet meer op het moment dat gij beseft
dat het is. Ongetwijfeld gaat met deze bewogen filmstrook
de indruk gepaard van het bestendige, van het duurzame,
van het niet met den tijd meebewegende, doch is deze
indruk geen illusie teweeggebracht door de oneindige
kleinheid of door de weergalooze snelheid van de ononderbroken verandering ?
Wat zijn dat, verschijnselen ? Voor den waarnemer
eerst zintuigelijke beelden, in hun eigen wezen nog verborgen, maar die den toestand van onze zinsorganen
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wijzigen. De wereld beschouwen beteekent derhalve de
wereld aflezen in het bewustzijn van onze zintuigelijke
voorstellingen. Het bewustzijn is bestendig. Zijn voorstellingen wisselen at en volgen elkander op in recordtempo.
Ons bewustzijn legt het er van natuurwege op aan om
zich zelf als vermogen voor identisch en bestendig te
houden, omdat wij er ons zelf bij elke voorstelling als
onveranderlijke eenheid en als bestendige aanwezigheid
bij denken. Alles wat vreemd is aan het bewustzijn is in
de groote beweging van het cosmisch worden gevat.
Welnu, dingen die wij niet rechtstreeks kunnen waarnemen, stellen wij ons naar analogie voor met het bewustzijn, en zoo projecteeren wij buiten ons in de wereld een
gelijke verhouding der dingen en met een gelijke onvermijdelijkheid. Wij stellen ons de wereld voor alsof de
verandering die wij in ons bewustzijn ontdekken, er slechts
eene uit tweede hand is, en dat er zich een gelijke verandering buiten ons in de buitenwereld had voorgedaan.
Dat is de eerste, critische interpretatie van de realiteit
door het verstand.
De tweede echter is nog veel ontzaglijker in draagwijdte. Verandering is betrekkelijk. Er moet iets zijn,
opdat iets zou kunnen veranderen, dat op zijn beurt niet
meer opgevat kan worden als verandering. Het is voor
den geest het volstrekte rustpunt waarvan de verschijnselen de toestandswijzigingen aangeven. De basis van de
verklaring der verandering ligt dus in het bestendige en
in het absolute. Het absolute en het bestendige echter
maken geen voorwerp van rechtstreeksche waarneming
uit. Het zijn reeds de resultaten van een geestelijke verwerking van de waarneming. Het zijn verstandelijke conclusies, doch worden niet afgezien, afgeluisterd, aangeraakt of gewogen. Is het dan zoo uitzonderlijk dat sommigen hebben gemeend het bestendig substraat dat zij
bij de verschijnselen moesten bijdenken am er zich rekenschap van te kunnen geven, zijn gaan beschouwen als de
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loutere transpositie van de bewustzijnsbestendigheid op
de buiten het bewustzijn liggende wereld 7
En dan staan wij voor een eerste mysterie. Is er buiten
ons een realiteit ? Wij alien, gij en ik, antwoorden zonder
ernstige, geestelijke aarzeling of weerstand te merken, ja.
En nochtans, wanneer wij aan deze overtuiging den critischen maatstaf aanleggen, is het duidelijk dat die zekerheid ons niet is aangebracht geworden door verstandelijk
nadenken. Wij hebben geen rechtstreeksche aanschouwing
van de buitenwereld en haar bestaan is eenvoudig langs
den weg van het discursief verstand onbewijsbaar. Dus
is onze overtuiging geen resultaat van logisch redeneeren
en bewijzen, doch eene onder de talrijke levenszekerheden
die de grondslag van ons geestelijk leven uitmaken.
De wereld welke zich voor onze oogen ontrolt is niet
inert. Het behoort inderdaad tot de natuur van elk wezen,
ook van het stoffelijke, zgn. inerte wezen, te arbeiden.
En daarom is elk wezen slechts begrijpelijk als wij er
minstens een Ahnung naar de ziel in aantreffen. Zonder
deze laatste kan zelfs geen stoffelijk ding begrepen worden. Wij verlangen ons rekenschap te geven van elk
verschijnsel dat ontstaat. Rekenschap geven van iets
beteekent niets anders dan ons de reden voorstellen
waarom het is in plaats van niet te zijn, en de reden
waarom het zoo is in plaats van anders te wezen. Waarom
is het verschijnsel daar en waarom is het zóó, en in het
algemeen, waarom is er iets in plaats van niets ? Het
waarom van een verschijnsel zoeken wij immer in een
voorgaande en dit laatste noemen wij de oorzaak. Deze
oorzaak vergt op haar beurt een oorzaak, want ook zij
was ontstaan, enz. Van dit punt uit splitsen zich de wegen
van den geest. De eenen zijn immers van oordeel dat
dit achteruitgaan in de oorzakelijkheidsketen ergens moet
afsluiten en dat de oorzaak van dit sluitstuk buiten de
afdalende reeks moet staan, op straf van de reeks zelf
opnieuw aan het bewegen te brengen. Anderen integen14

deel zijn de andere meening toegedaan, nl. dat de notie
van het causaliteitsgebod de eindelooze doorzetting van
de causale afdaling vereischt, en maken deze mede-eeuwig
met de Godheid. Het is geen onzinnige gedachte dat het
heelal mede-eeuwig zou zijn met God. Zelfs Thomas van
Aquino erkende de rationeele denkbaarheid van deze gedachte. Dan rijst voor onzen verbaasden geest het vraagstuk op of de grenzen van het heelal nog wel moeten
worden doorbroken om een van het heelal onderscheiden
schepper in te roepen als den laatsten verklaringsgrond
van het heelal en als het laatste antwoord op onze ernstigste levensvraag : Waarom is er eigenlijk iets ? Over
het mysterie van God zullen wij dus een woord moeten
reppen.
Het heelal of de realiteit en God zijn de wezenlijke
hoekpunten van onze wereld- en levensbeschouwing. Dat
is waar, doch benevens deze beide problemen, legt de
mensch denzelfden critischen maatstaf aan zich zelf aan,
aan zijn eigen wezen en vooral aan zijn eigen doen. Al onze
zielsprocessen onderwerpen wij aan een keurende behandeling. Wij vinden ons gedrag goed of slecht, onze gevoelens aangenaam of niet. Wij oordeelen den uiterlijken
vorm van de dingen schoon of leelijk. Wij noemen vele
dingen heilig en vele andere niet. Wat heeft die beoordeeling te beteekenen ? Keuren bestaat in het apprecieeren, in het loven of afkeuren, in het toekennen of ontzeggen van waarde. Hoe gebeurt dat ? Bijna op de zelfde
wijze als in de financie. Wij ruilen de goederen in tegen
een aantal waarden die elk een willekeurig bepaalden
maatstaf of economische eenheid vertegenwoordigen.
Geestelijke appreciatie brengen wij eveneens uit in vergelijking met een eenheid of een maatstaf, doch met het
verschil dat in tegenstelling tot de monetaire waardebepaling de eenheid niet een willekeurig minimum, doch wel
het maximum in de voorstelling van de waarde beteekent.
Wij apprecieeren dus in functie van het hoogste, en het
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hoogste noemen wij het ideaal : het goede, het schoone,
het heilige, enz. Onze geest stuit in het nadenken over
deze dingen insgelijks op tal van mysteries die wij niet
beseffen en die wij nochtans vereeren, zelfs dan wanner
wij er ons in doen en laten niet schijnen aan te storen.
Het ideaal goede b.v. is toch voorloopig niets meer dan
een idee of een voorstelling van mijn geest. Ik stel mij het
goede voor na aftrekking van alle denkbare, beperkende
grenzen. In hoever kunnen wij die idee een dwingende
kracht toeschrijven ? Is zij geen willekeurig gegoochel
met woorden, en is dat alles geen illusie teweeggebracht
door de vrees en door het instinct van zelfbehoud als
verweer tegen den levensdrang van den medemensch ? Is
dat plichtmatig levensgebod of eenvoudige politiemaatregel ? Eens te meer splitsen zich de wegen op dit punt.
Erkent men de werkelijkheid van het goede, het schoone,
enz., dan moet men kunnen denken dat het gerealiseerd
is in een wezen en dat een beperkinglooze geest ons deze
idealen heeft opgedrongen als normen van humaniteit.
Wij landen dan een tweede maal aan bij het vraagstuk
van God. Zoo niet, dan is het een edele, maar toch zuiver
persoonlijke, subjectieve denkarbeid die het goede en de
overige waarden als normen van gedrag voorschrijft. Zijn
zij niet verankerd in een op zich zelf bestaande realiteit,
waar komt dan die wonderbare eenstemmigheid van den
mensch vandaan, ofschoon niet altijd belang en genot
hem als het ware natuurlijk doen neigen naar die ideale
levensorde toe ? In de verdeeling van goede en kwade
handelingen verschilt men, zeker, doch niet in de erkenning van goed en kwaad, noch in de erkenning van het
volstrekte goed als streefregel van ons leven noch in het
opeischen onzer volgzaamheid op dat gebied. Hetgeen mijn
geest verricht, zelfs hetgeen hij noodzakelijker wijze verrichten zou, is daarom nog geen algemeene verplichting
voor den mensch. En toch heerscht hier eensgezindheid
onder de menschen. Waar dit menschdom zich veelvuldig
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splitst als het gaat om het opsporen van het wezen der
dingen, sluit het toch een heilig verbond van goeden wil
en disciplineert het zich zelf in een groote confessie van
vereering en aanbidding van de reguleerende normen die
ons aardsche bestaan o tooien met den luister eener
eerbiedwaardigheid en zedelijke grootheid.
Bovendien, het gebod van het goede schijnt den mensch
onvoorwaardelijk te zijn gesteld en eischt van hem een
even volstrekte als totale onderwerping. Zelfs ten koste
van het leven. Heeft dergelijk gebod een bepaalden zin
of is het een sociale conventie, waarvan wij de beteekenis
niet meer verstaan en den oorsprong hebben vergeten ?
De verwezenlijking van het goede kan noch mag het offer
vergen van onze persoonlijkheid. Geen enkel moralist
betwist zulks. Alle houden het voor zeker dat zijn verwezenlijking, ook wanneer zij geschiedt ten koste van het
leven, het rasechte fundament van de menschelijke persoonlijkheid is. Is er dan een onderscheid tusschen mijn
persoonlijkheid en mijn leven ? Het zedelijk gebod sluit
de werkelijkheid van het kwaad niet uit en mag ons niet
blind maken ten opzichte van de breed om zich heen
grijpende alomtegenwoordigheid en altijdigheid van het
kwaad. Wat is de zin van kwaad en lijden ? Dat is ten
slotte een van de hachelijkste vraagstukken van den
oprechten en ook tegenover zich zelf eerlijken mensch,
waarop al te veel op onwaardige wijze wordt geantwoord...
enz.
Talrijk, te talrijk om ze alle op te sommen, zijn de
aspecten van het geestelijk wezen dat de nadenkende
mensch is. Tot een aantal en wel tot de voornaamste
van deze problemen willen de volgende hoofdstukjes inleiden. Zij willen u op een weg brengen die niet de uwe,
maar de mijne is. Ik houd niet van proselytisme in geesteszaken. De waarheid wordt toch altijd in stilte geboren.
Ik wil u mijne antwoorden niet opdringen als bijbelteksten. In deze aangelegenheid geldt het Evangeliewoord
►
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niet dat zegt : wie niet met mij is, is tegen mij. Wij alien
hebben nochtans e'en aardsch beroep, mensch te zijn of
mensch te worden. Daarvan zijn zelfinkeer en wereldinzicht onafscheidbare deelstukken. En dan geldt voor
ons die andere Evangeliespreuk : gij zult de waarheid
erkennen, en deze brengt bevrijding.
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II. UIT DE WERELD VAN HET KENNEN
Twee zielen priemen door de geschiedenis van het menschelijk denken heen. De eerste komt ons tegemoet in de
Grieksch-gestemde Johannesspreuk : In den beginne was
het Woord. In de tweede trilt Goethe's Faustwoord na
In den beginne was de Daad. Uit de eerste resulteert
het ideaal van den homo sapiens; uit de andere resulteert
het ideaal van den homo faber. Onze Westersche physionomie is een samenstel van beide, en elke ware geestescultuur moet beide tot een leefbaar geheel weten te verwerk en.
De homo sapiens leeft in de diepte van ons aller gemoed.
Stelt ge u immers niet altijd bij de directe bezinning het
heelal voor als zijnde doordrenkt van een rationeel fluidum
en is het niet uwe onaantastbare overtuiging op momenten
van zelfinkeer, dat het in zijn onvergankelijke structuur
bepaald geworden is door rede en verstand ? Gij houdt
het voor de handvest van uw grootheid, van uw kracht,
van uw heil, met een woord van uw mensch zijn dat gij
rede en verstand bezit, en derhalve redematig leven moet.
Gij gelooft zulks, ook wanneer gij schijnt te willen betwisten of betwijfelen dat van dat verstand uit u de onderscheidende eigenschappen toekomen welke u verheffen
boven de stof en boven het leven als een evenbeeld van
God, en wanneer gij betwijfelt dat diezelfde redematigheid
de grondslag is van uw geestelijke autonomie.
In uwe oogen is de wereld die gij bewoont een ontzaggelijk tuig door het verstand tot het bestaan geroepen,
gedeeld, gewikt en gewogen door en volgens een ratio19

neele planmatigheid, die overeenstemt met de eischen die
gij zelf stelt, wanneer gij u op de medewerking van het
verstand aan uw leven beroept. Het heelal vertegenwoordigt in de spontaneiteit van uw wereldopvatting een orde,
een zelden falend evenwicht tusschen ontelbare lidmaten
en ontelbare gewrichten. De orde, waarvoor gij eerbied
hebt en eerbied opvordert, stelt gij u als eeuwig, grenzeloos en eindeloos voor, en gij voelt u verplicht aan het
rationeele plan, dat in de biographie van het heelal geweven is, dezelfde eindeloosheid toe te kennen als aan de
orde zelf.
Gij sluit uw oogen niet voor de ervaring dat dit heelal
beweegt en verandert, dat binnen het heelal alles wordt
en alles vergaat uitgezonderd het heelal zelf, dat niet
komen kan nosh gaan, omdat het alleen is. Maar gij
gelooft niettemin aan de duurzaamheid van de orde en
van het cosmisch evenwicht, spijts de alomtegenwoordigheid van de verandering en de beweging. En om deze
laatste te redden, uit hun tegenstrijdige verhouding tot
de stabiliteit van uw in den grond Parmenidiaansch we-.
reldinzicht, beschouwt gij de beweging en de verandering
als de ontvouwing, de ontplooiing, de ontrolling van een
kernorde, waarin alles als het ware in miniatuur vooraf
was gebeeld. Het zijn geen scheppingen uit het niet geen
irrationeele onverklaarbaarheden, waar manicheaansche
beginselen van disharmonie de leiding zouden hebben,
maar het is het ten einde spoeden van een vooraf in maat
en tijd bepaalden, zeer ingewikkelden danspas.
Uit deze beschouwing wordt voor u door een list van
het gemoed en de rede een ideaal gekneed, dat vaak op
verborgene wijze binnen u verblijft, maar toch somtijds
uit het onderbewustzijn oprijst voor het forum van het
heldere bewustzijn : wij menschen zijn door onze geestelijke constitutie zelf geroepen om ons in die orde in te
lijven, en ons aan die orde vast te schakelen, om tusschen
den rationeelen cosmos rondom ons en de rationeele ver20

zuchtingen in ons een innige compenetratie to verwezenlijken. Wij willen de orde doorpeilen, ze kennen, ervan
genieten, zelfs ze aanbidden als de grondwet van het
heelal, want orde en rede in hun cosmische alomvattendheid zijn ten slotte toch de goddelijke drijfkrachten van
alle zijn en bewegen. In zoover is onze ziel deelgenoot
aan de ziel van een Plato, van een Thomas van Aquino,
van een Hegel, driedubbele, typische belichaming van den
geestelijken habitus van den homo sapiens.
Doch in ons alien leven twee concurreerende zielen wier
rivaliteit de levensspanning zelf bewerkstelligt, wier historie ons waarachtigste dagboek is en wier onvooruitzienbare strijdigheden van de Grieksche moira of tot het
fatum van Ludwig Klages toe het ondoorgrondelijke raadsel van ons alley menschenbestaan uitmaken. De tweede
ziel is die van den homo faber en elkeen kan het voor
zich zelf getuigen, dat hoar greep ons even sterk als de
vorige gevangen houdt. De homo faber, die afgestemd is
op het geestelijk klankbord van Goethe's Faust, staat
aan de andere pool. 1k vraag u of gij, zooals orde en evenwicht ons soms ,als de onweerstaanbare wentelassen van
het heelal aangrijpen, ook Been oogenblikken kent, waarop
het heelal u niet uit orde en evenwicht schijnt gesproten,
met welken gemoedstoestand gij onmiddellijk de gedachte
verbindt dat het geboren is uit een chaos, in welken
gemoedstoestand gij den zin en de beteekenis zoekt van
zijn verloop in een onophoudend stijgende rationaliseering,
in het najagen van een immer grootere orde en van een
immer breeder evenwicht tusschen vijandige impulsen. De
lotsbestemming van de dingen bestaat in de onderwerping
van alles aan een immer omvangrijker en aan een immer
doortastender wetmatigheid. Ook de mensch is in zijn
oorsprong deelachtig aan het chaotische en het ordelooze
van het heelal. Het levensdoel dat het verstand voorschrijft
kan alsdan niet bestaan in de zuivere contemplatie van
een door vernuft vervuld rijk, maar integendeel in een
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rusteloozen arbeid aan de ons omringende wereld ten einde
dew door het gewelddadig ingrijpen van het menschelijk
handelen te kneden tot een enkelzinniger en tot een wetmatiger geheel, en ze door menschelijke energie op te
tillen tot de verst bereikbare grens van de cosmische
rationaliteit.
Men heeft aan dezen levenseisch en aan deze levensverzuchting naar handelen vaak een daemonisch karakter
toegeschreven. De daemon is toch niets dan de verbeelding van Gods tegenvoeter en tegenstrever. En wij men.schen zonder uitzondering zijn in zekere mate tegenstrevers van God, althans in zoover wij pretendeeren de
wereld en ons zelf te kneden door onze eigen persoonlijke
daad, in zoover wij de schepping niet deemoedig kunnen
aanvaarden zooals zij gekomen is uit de handen van God.
Wij zijn doortrokken van denzelfden scheppingswil die
God bij den aanvang der dingen bezielde en geleidde,
waardoor wij de schepping wenschen te herscheppen naar
het beeld en de gelijkenis van ons zelf.
De homo faber kan geen beschouwend wezen zijn. Hij
heeft geen ziel die begaan is om innige, vertrouwvolle
vroomheid. Hij kan niet aanbidden. Hij streeft integendeel
naar de heerschappij over de wereld. Hij wil die heerschappij niet alleen aan zijn gelijken, maar ook aan de
natuur opdringen. Ook hij, evenzeer als de homo sapiens,
wil kennen, maar niet met de eenvoudige rust en de
oprechte blijheid van den leeke-mysticus, maar met de
scherpte, de sluwheid, met de bijbedoeling en ook eenigszins met de altijd treffende onoprechtheid van een onderzoeksrechter. Wanneer hij de natuur wil kennen, is het
een verhoor dat hij de natuur afneemt. Hij ondervraagt
ze am haar geheimen te ondervangen met het reeds glimmende leedvermaak op de wangen de aan de natuur ontworstelde waarheid tegen de natuur uit te spelen en ze
tot haar onderwerping uit te baten.
Eertijds voerde de mensch zulks uit door divinaties:
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nu doet hij het door de wetenschap. De droom van A.
Comte betreffende de ontwikkeling van dit proces bevat
veel waarheid. Het spreekt vanzelf dat ook deze mensch
op verstand zal bogen. Het verstand is immers het eerste
werktuig van den mensch in zijn arbeid om natuurverovering en levensexpansie, en tevens de eerste voorwaarde
tot de ontplooiing van de techniek en van de wetenschapsproceduur. Zijn verstand is het dat de wiskunde, die
universeele talisman voor de penetratie van de stoffelijke
wereld, in het leven heeft geroepen, en naderhand, langs
den omweg der wiskunde, de techniek. De meetkunde, die
de natuur als een wereld van zuivere, abstracte grootheid,
als figuur en beweging aanziet, vereenvoudigt den onoverschouwbaren vloed van de dingen. Zij vervalscht de realiteit, omdat deze ten slotte toch meer behelst dan zuivere
grootheid en geometrische vorm, doch die vervalsching
is de losprijs dien wij te betalen hebben om ons de heerschappij over de stof te verzekeren. Elke verovering op
de natuur in haar breedte en in haar diepte heeft de
mensch aan die bewuste natuurvervalsching te danken,
welke door de wetenschappelijke methodiek onvermijdelijk
is en die tevens onontbeerlijke voorwaarde is tot de vestiging van de techniek.
Wij voelen het allen aan hoe geheel ons leven gedragen
wordt door een streven naar handelen, door een tendenz
naar arbeid, naar verovering, naar de heerschappij. En
dit streven teekent onze ziel even duidelijk of op het decor
van het bewustzijn als de contemplatieve habitus waarover
hooger spraak was. Het evenwicht tusschen beide is per se
zeer onstandvastig. Elke geestelijke persoonlijkheid draagt
bij voorkeur het teeken van een van beide naturen met
zich mee, en het concurrentie-conflict tusschen beide is de
spanning zelf van het leven bij menschengroepen zoowel
als bij enkelingen. In ieder mensch leven naast de andere
ook de geestelijke drijfkrachten die een Aristoteles, een
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Descartes, een Kant en het positivisme bezielden. wij zijn
te gelijker tijd en homo sapiens en homo faber.
Terloops heb ik in het vorig hoofdstuk gezegd dat het
onmogelijk is langs analytischen weg het bewijs te leveren
dat buiten den geest een daarvan onafhankelijke realiteit
bestaat. Ja, ik weet het, men wil ongetwijfeld op den dag
van heden dezen bewijsweg vervangen door een soort
intultieve directheid, waardoor het aanzijn van die wereld
reeds in elke voorstelling zou vervat liggen. Dat is echter
een hedendaagsche illusie en niets meer. En nochtans is
dat zelfstandig bestaan van de buitenwereld een van de
onafwijsbare levenszekerheden voor den contemplatieven
homo sapiens als voor den dynamisch-constructieven homo
faber.
Aan den anderen kant is het in dezelfde voorwaarden
nog minder mogelijk te bewijzen dat de wereld waaraan
wij het zelfstandig bestaan op grond van die zekerheid
bevestigen, juist zou bestaan op dezelfde wijze en in dezelfde of in correspondeerende verhoudingen als wij ze
door het verstand in de kennis verbeelden. Een merkelijk
aantal, en in bepaald opzicht, het voornaamste deel der
voorstellingsvormen van de realiteit loopen tot het verstand terug als tot hun oorsprong. En toch voelen de
homo sapiens en de homo faber zich verplicht de noodzakelijke overeenkomst van kennis en werkelijkheid te
postuleeren. Deze overeenkomstigheid immers verleent zin
en beteekenis aan het verhoor waaraan wij de natuur
onderwerpen in de wetenschap.
Indien verstand en werkelijkheid toevallig twee tot in
hun diepste vezels wezensvreemde en voor elkaar ontoegankelijke regionen waren, dan stond het verstand, en
dan stond ieder van ons wanhopig alleen op de wereld en
radeloos tegenover zich zelf. Iedereen was een wereld op
zich zelf, een microcosmos die zich bewegen zou in een
omgeving van ondoordringbare geslotenheid, en het zou
in die omstandigheden onzinnig zijn die omgeving door
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arbeid of door contemplatie naderbij te willen komen.
Schouwen of handelen, de natuur volgen door mystieke
inleving of ze kneden naar ons eigen gelijkenis door persoonlijken arbeid, vereischen ten gelijken titel dat wij bij
machte zijn ten minste de wereld der verschijnselen te
verklaren en ons rekenschap te geven van haar wezen
en ontstaan.
Daartoe staan blijkbaar twee wegen ter beschikking.
Gaan wij den eersten weg uit, dan droomen wij ons de
wereld voor als een orde die op haar zelf berust, en die
bevolkt is met bepaalde en van ons onafhankelijke dingen.
Het contact van de zintuigen en de penetratie van het
verstand laten ons dan toe tot het waarachtig wezen van
deze wereld door te dringen. Het is derhalve de onafhankelijke orde van de dingen zelf die de orde van onze
kennis bepaalt, vermits zij de aanleiding en de oorzaak
van de kennis is. Het is duidelijk, indien zulks uitvoerbaar
blijkt, dat wij ons langs dezen weg rekenschap kunnen
geven van de verschijnselen. Dezen weg noem ik de realistische hypothese.
Men kan zich echter den gang van zaken ook andersom
denken en dan krijgen wij een tweede mogelijkheid. In
plaats van een samenstel van bepaalde dingen of in plaats
van een orde, is de wereld op zich zelf een chaos, een
ordelooze en vormlooze massa, een niet georganiseerde,
ongedeelde, ongevormde vloed, een soort niet gedifferentieerde oermaterie. Het depot van elken vorm, de bron
van elke vormgeving, van elke organisatie en bepaaldheid
in de dingen en hunne verschijnselen zou de organische
inrichting en structuur van ons eigen kenvermogens zijn.
De zelfstandige chaos zou cosmos of werkdadige orde en
verbijzondering worden van het oogenblik dat hij wordt
opgenomen in de zintuigen, die er hun wezen, hun eigen
qualitatieve bepaaldheid en hun eigen zegel op drukken,
en van het oogenblik of dat hij verwerkt wordt door het
verstand volgens diens eigen arbeidsvormen. In dat geval
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is de geest van den mensch zelf de bron van de bepaaldheid der dingen, schept hij de orde tusschen de verschijnselen als een afstraling van zijn eigen, met de natuur
gegeven inrichting. Dezen tweeden weg noem ik de idealistische hypothese.
En deze laatste is niet onzinniger noch gekker dan de
vorige, al zijn wij menschen inniger met de eerste vertrouwd. Rechtstreeks zijn ons slechts verschijnselen gegeven, alle actueele essentie-lezers en wezenheids-wichelaars
ten spijt. Deze vergen een verklaring, en wezen en essentie
komen maar in aanmerking voor zoover zij verschijnselen
helpen verduidelijken als hun onwaarneembaar maar niettemin noodzakelijk verlengstuk. Welnu, de wereld der
verschijnselen kan ons even duidelijk worden verhelderd
door de idealistische als door de realistische hypothese.
Ook van den kant der moeilijkheden die ze opleveren is
ons de uitweg afgesloten, want aan beide kleven een aantal
duisterheden en bezwaren, welke niet geheel kunnen weggenomen worden. De realistische hypothese geeft aanleiding tot een reeks zinstorende naiviteiten. Zij construeert
boven het hoofd der verschijnselen heen een superstructuur van zeer willekeurig geteekende, algemeene essenties.
Zij verzakelijkt een aantal dingen die slechts realiteit in
den geest hebben. Zij projecteert den geest naar buiten,
maar vergeet dat het een projectie is geweest die aan de
wieg van deze realiteit heeft gestaan. De idealistische
hypothese verklaart ons stellig en op minstens even bevredigende wijze de orde welke achtereenvolgens in de verschijnselenwereld intreedt. Zij faalt echter wanneer men
zich bevraagt naar het waarom van deze orde. Wanneer
de orde afhankelijk is van mijn spontaan, actief verstand,
waarom dan die orde in plaats van een andere, en vanwaar
komt de indruk van onweerstaanbaarheid dien wij toch
alien in een wetenschappelijke visie van de verschijnselenwereld moeten erkennen ?
Is de disjunctie : realisme-idealisme volledig ? Met an26

dere woorden, is er geen derde weg aanwijsbaar om het
fundamenteele vraagstuk dat het menschelijk kennen
stelt, te beantwoorden ? Ik meen van wel, en ofschoon
hier, evenzeer als bij de vorige twee, de volstrekt dwingende kracht ontbreekt die wij b.v. bij een mathematische
bewijsvoering ontdekken, schijnt een derde weg open te
staan die — ik aarzel niet het te zeggen — mij het meest
van al toelacht. Laat mij toe even uw geheugen op te
frisschen om dezen weg duidelijk te maken. Gij hebt
natuurkunde bestudeert en ik onderstel, hetgeen trouwens
waarschijnlijk is, dat men u de ondulatorische licht- en
kleurtheorie heeft voorgehouden. Dan heeft men u gezegd:
rood, blauw bestaan als zoodanig niet in de realiteit, want
aan rood en blauw beantwoorden buiten de sfeer van de
zintuigen golvingen van de aether, dus in richting, omvang
en snelheid vast bepaalde maar zuiver mechanische bewegingen. Wanneer nu het contact tot stand komt van de
beweging met de qualitatieve eigenheid van de netvliescellen en deze indruk naar een hersencentrum wordt overgevoerd, dan vertaalt de mensch, dank zij de speciale
organisatie van zijn geheel gezichtsorgaan die beweging
door rood of blauw.
Wat leert ons deze vergelijking voor het probleem dat
wij behandelen ? Zij leert ons alvast dat er buiten ons
iets bestaat dat onafhankelijk is van ons zelf, nl. in
onderhavig geval, beweging. Ten tweede leert zij ons ook
dat wij deze realiteit niet zien zooals zij is, nl. als beweging ,doch als kleur, die uit zich zelf niet op een mechanische beweging wijst. In ons voorbeeld kennen wij de
realiteit dus niet zooals zij is, maar wel zooals zij omgezet
en vertaald wordt in de organische taal van ons zintuigelijk kenvermogen. De vergelijking leert ons ten derde dat
de betrekking tusschen een bepaalde beweging en een
bepaalde kleurvoorstelling constant is, en dat beteekent
dat telkens zich die bepaalde beweging voordoet, wij
daarop met dezelfde kleurschakeering reageeren. Ont27

breekt derhalve in onze vergelijking de eenzelvigheid of
het photographisch karakter van werkelijkheid en voorstelling, zij verzekert ons niettemin van een bestendige
betrekking tusschen beide.
Breiden wij deze constatatie uit over onze kennis van
de realiteit in het algemeen. Buiten ons zou er, volgens de
termen van ons voorbeeld, een realiteit aanwezig zijn,
die niet beantwoordt aan het chaosbegrip van de idealistische hypothese, doch die integendeel een bepaalden cosmos uitmaakt, een orde vertegenwoordigt en die samengesteld is uit een ontelbare hoeveelheid vast- en zeifbepaalde dingen met eigen werkzaamheid en eigen dynamiek. Hiermede wordt het grondbeginsel van het idealisme vermeden, volgens hetwelk orde, vorm en bepaaldheid slechts dan begrijpelijk zijn wanneer zij afstammen
uit den geest. Elke orde komt dus niet van ons. Er is
een autonome orde, waarop de wereld zelf aanspraak
maken kan, die ontsnapt aan den greep van den mensch.
Is het die autonome orde welke zich binnen het kengebied weerspiegelt ? Daarvoor ontbreekt elk rechtstreeksch bewijs, daar wij beide termen niet rechtstreeks
kunnen vergelijken. Wij beseffen alleen de orde die
heerscht in onze kennis of in de verbeelding van de realiteit. Sommige wijsgeeren, bij wie naleveteit den zin voor
humor overtreft, meenen dat onrechtstreeks te kunnen
bewijzen en dan nog met een beroep op half theologische
motieven. Die realiteit bestaat op zulke wijze dat de
mensch ze kunnen kan op straf van God een schepping
toe te dichten waarvan de componenten niet alleen vreemd
zijn aan mekaar, maar ook in tegenspraak staan met de
hierarchie welke de geschapen dingen vertoonen.
Dat de wereld bestaat met het doel door den mensch
te worden gekend of op zulke wijze bestaan moet dat zij
door den mensch kan gekend worden, is een onverrechtvaardigbaar waanbeeld. De realiteit hoeft niets te bevatten
dat haar verplicht haar eigen grens te doorbreken, en
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indien het waar is dat dit groote stoffelijke heelal een
voorafbepaald plan voltrekt, dan past het toch ootmoedig
te erkennen dat ons dergelijk plan volkomen verborgen is.
Zoo God lungs het kanaal van de dingen tot den mensch
spreekt ,dan gebeurt het in een taal waarvan wij met
onze beperkte natuur nog niet eens het alphabet kennen.
De wereld IS, en daarmee uit. Haar bestaan moeten wij
aanvaarden, maar niet meer dan dat. Van geen enkele
beschouwing uit kunnen wij waar maken dat de mensch
het recht mag opeischen de wereld te kennen zooals zij is.
Descartes is uitgegaan van de beschouwing dat onze zintuigen niet in de eerste plaats kenorganen, doch levensorganen zijn, en dat zij derhalve de rol vervullen die hen
toekomt, wanneer zij die levensbevorderende taak naar
behooren volbrengen. Zoo zij de realiteit niet meedeelen
zooals zij is, maar ze toch voldoende weergeven opdat de
mensch er zijn levensrichting zou kunnen door bepalen,
dan zijn zij geen bron van valschheid, maar dan vervullen
zij eenvoudig het natuurlijk aandeel dat hen in de grootsche economie van het heelal is toegemeten. Wanneer wij
afzien van het utilitair-pragmatisch of biologisch karakter
dat Descartes hierbij voor den geest stond, doch zijn
grondgedachte over geheel ons kenleven uitbreiden, dan
moeten wij besluiten, dat de kennis toch een andere functie
kan hebben in de machtverdeeling van het cosmisch rijk.
Wij blijven derhalve voor een eerste constatatie staan :
er is buiten ons een werkelijkheid met een bepaalde structuur van dingen en verschijnselen.
En deze werkelijkheid treedt in contact met ons. Wereld
en mensch klotsen onophoudend tegen elkaar aan als de
baren tegen den zeedijk. Juist uit hoof de van dit contact,
kunnen wij ze nooit voorstellen zooals zij is, maar altijd
zooals zij in dat contact door onze kenorganen voorgesteld
wordt. Door onze zintuigen zijn wij als reizigers in een
land waarvan wij de taal niet kennen. Maar wij beproeven
niettemin ons aan het onbekende en het onbegrepene
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aan te passen, met andere woorden een verband van duur
en bestendigheid te leggen tusschen de woorden van de
eenige taal die wij verstaan, nl. die van onze organen,
om dezelfde beeldspraak te bewaren.
Elk contact met de realiteit geeft aanleiding tot een
bepaalde voorstelling, en deze laatste bewaren wij in ons.
Bij een gelijk contact komt dezelfde voorstelling of hetzelfde symbool opnieuw te voorschijn. Er zal dus tusschen
de onbekende wereld en den geest, of tusschen de werkelijkheid en haar symbool een bestendige betrekking bestaan. Doch het symbool kent in feite niets ; het verklaart
niets in den eigenlijken zin van het woord; het stelt de
werkelijkheid niet voor. Maar het symbool duidt ze aan
en suggereert ze. Wij houden er ons door de aanwezigheid
van een zelf de symbool van verzekerd dat zich buiten
ons een correspondeerend werkelijk proces heeft afgespeeld, zonder dat wij iets over den eigenaard van dit
proces zelf in en door het symbool kunnen vernemen.
De vergelijking met de licht- en kleurtheorie gaat dus
op mits dit eene verschil, dat de wetenschap de correspondeerende realiteit heeft weten vast te leggen, terwijl
de uitbreiding van de theorie over geheel het kenleven
oak de beweging in het symboliseeringsproces moet
inlijven.
Misschien vraagt gij u angstig of na deze beschouwingen : Wat kennen wij dan ten slotte ? Alvast niet zooveel
als onze verwaandheid het zich wel voorstelt. Wij kennen
stellig het diepe mysterie of de innigheid van de dingen
niet. Wij weten niet wat een steen, wat een dier of een
plant is. De diepte der dingen — ik herhaal het — is het
allerheiligste waar alleen de hoogepriester of de schepper
binnendringt. Onze pretentie is tegenover het geheim der
dingen een profanatie. Ook het uitwendige van de dingen
kennen wij niet. Niet dat het uiterlijke ons ontsnapt op
dezelfde wijze en om dezelfde redenen als de diepe innigheid van alle werkelijkheid, maar omdat wij verplicht
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zijn die uitwendigheid te vertolken door symbolen waarvan de oorsprong in de organisatie van ons bewustzijn
moet gezocht worden. Wij lezen het uiterlijk voorkomen
der dingen of als lazen wij in een boek. Doch wij lezen
het door middel van een menschelijke code, omdat de
eigen zijnscode van de realiteit voor ons een niet te ontsluieren geheimschrift is.
Derhalve mogen wij besluiten dat ons kenleven in zijn
geheel in zekere mate een mooien roman van de werkelijkheid bouwt, een roman die stellig op de werkelijkheid
berust en bij elke zinsnede naar de werkelijkheid is geteekend, cloth niettemin een roman die gestyliseerd is door het
symbolisme van onze waarnemings- en verstandswereld.
En ik vraag het u in gemoede : is dat niet voldoende voor
de goed begrepen menschelijke conditie, wanneer wij deze
niet willekeurig opdrijven tot een waarachtige Godsgelijkenis ?
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III. UIT HET GEBIED VAN HET
MENSCHELIJK HANDELEN
In het vorig hoofdstuk heb ik gezegd dat ieder mensch,
zoo hij zich zelf nauwkeurig ontleedt, tegelijker tijd den
homo sapiens en den homo faber op den bodem van zijn
bewustzijn aantreft, en dat die twee vreemde woorden
slechts dit eenvoudige willen beteekenen, dat het ideaal
van het beschouwende, belangelooze weten, en het ideaal
en de verzuchting naar de heerschappij door de daad in
ons gemoed onder een dak wonen. Het kenprobleem volgt
de sporen op van den speculatief aangelegden mensch.
Nu hebben wij het over een paar essentieele vraagstukken
die opgeworpen worden door den vorm van het menschelijk handelen, en die ons leven naar de tweede, even oorspronkelijke zijde illustreeren.
Wanneer gij een oogenblik naar de diepte van de dingen
grijpt, beseft gij onmiddellijk de waarheid van ons eenigzins paradoxale uitgangspunt, nl. elke handeling die wij
stellen is een episode uit ons aller strijd om de heerschappij. Want hoe gij de dingen ook keert, toch stuit gij
altijd op de zinbepaling van het handelen als een bijdrage
tot den gestadigen bouw, tot de onverpoosde vorming
van ons zelf door middel van al hetgeen dat ons daartoe
ter beschikking gesteld is : de wereld, het leven en de
mensch. Het streven naar zelfbehoud en het ontwijken
van vijandige factoren kunnen niet belangloos zijn, en
het vermeend belanglooze waarop de mensch prat gaat,
heeft zichzelf nog tot laatste referentiepunt.
In de schroeflijn van het handelen ligt de overtuiging
verborgen van de dienstbaarheid van het heelal aan ons
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eigen wezen. Is dat inderdaad onze fundamenteele overtuiging, dan moeten wij daarbij een tweetal onderstellingen mede in den koop nemen, zonder dewelke men zich
deze dienstbaarheid niet kan voorstellen. Ten eerste, van
onzentwege is daarbij noodzakelijk het besef ondersteld
van en tevens de trefzekerheid in de bepaling van middel
en doel. Ten tweede, vanwege de ons vreemde wereld is
haar plasticiteit ondersteld. Dat wil zeggen dat wij de
kneedbaarheid of de vervormbaarheid van de wereld door
menschelijken arbeid als onafwijsbare voorwaarde moeten
besehouwen tot het bestaan van dat zoo specifieke levensfenomeen van den mensch. En zoo blijkt eens te meer
dat in de sfeer van het handelen het belanglooze in den
etymologischen zin van het woord eenvoudig ondenkbaar, want onzinnig is, vermits alles wat in het grootsche
handelingsproces van het leven meegesleurd wordt, ons
zelf tot centrum en tot betrekkingspunt heeft. Hetgeen
men in de philosophisch-zedelijke vaktaal het altruisme
noemt is iets geheel anders en kan in dit verband niet
ter spraak worden gebracht.
De keuring van ons actief leven staat ten gevolge van
ons uitgangspunt en de erin vervatte onderstellingen voor
de eerste, dwingende taak den mensch duidelijk het doel
van het menschelijk leven voor oogen te brengen. Dat is
een van de vraagstukken waarmede de philosophie van
haar ontstaan of geworsteld heeft, nu eens daarin gerugsteund door de religieuze voorlichting over de laatste
dingen, dan weer opstandig tegenover de beleering door
de openbaring. Och ja, er werd en er wordt nog veel
gesproken over het einddoel van den mensch. Dat is,
helaas, geen goed voorteeken, want het wijst op een
geestelijke onrust welke voortvloeit uit een gebrek aan
inzicht en klaarblijkendheid. Het einddoel dat ieder mensch
zich zelf voordroomt in de innigheid van zijn persoonlijk
geweten, waar hij het in dezelfde oprechte, innige samenspraak met zich zelf ook verplaatsen moge, blijkt toch
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de laatste en de totale concentratie te zijn van al de
menschelijke belangen zonder uitzondering.
Wij kunnen ons dat laatste, verwijderde levensdoel, dat
wij meestal verplaatsen aan de overzijde van het graf als
een ideaal van meer-dan-leven, op zeer verschillende wijze
voorstellen. Er zijn juist zooveel voorstellingen van dat
einddoel als er soorten van zielen en soorten van geesten
zijn die met elkander wedijveren. Want dat ideaal dringt
zich aan ons niet op met het karakter van een physische
werkelijkheid die wij kunnen zien, grijpen en tasten. Het
leeft in ons in den vorm van eene idee, van een richtinggevende, wegwijzende idee, van eene idee die ons leidt
als een kompas door een vlakte waar alle zichtbare
referentiepunten ontbreken, en dat met een zekerheid
die alleen door het geloof in het leven en door het geloof
in ons zelf kan gehandhaafd worden. Het einddoel van
den mensch zal dan met zijn wereldbeschouwing en zijn
levensopvatting mee bewegen. Deze veranderlijkheid en
veeltalligheid leveren feitelijk geen bezwaar op, doch
essentieel is het voor ons alien dat ieder geestelijke
persoon beheerscht en bevolen wordt door een laatste,
definitief en alovertreffend eenheidsbeginsel. Het hoeft
zelfs niet eens voorgesteld te worden als een soort an sichrealiteit. Maar om de rol te vervullen die wij ervan verwachten, moet het voorgesteld worden als een actief,
dynamisch, energetisch beginsel in dezen zin, dat het
onze persoonlijke activiteit opwekt en stimuleert, richt
en onderhoudt. En het is bovendien niet minder noodzakelijk, opdat dit alles een voorstelbaren zin zou hebben,
dat wij in de realiteiten van wereld en leven doeltreffende
gestalten zien en geschikte materialen, ten einde deze
actieve persoonlijkheid haar werkterrein en haar werkmiddelen aan de hand te doen.
Vermits alles voor den mensch stof en gelegenheid
tot handelen biedt, moet hij de wereld beschouwen als
een plastisch geheel, waarover hij beschikken kan, en
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dat hem ten dienste staat. Stelt gij u de wereld als een
starre, eens voor goed gegeven en onveranderlijke wereld
voor, clan kunt gij van die wereld wel beweren dat zij is,
maar niet dat zij dient als levensmateriaal voor den
mensch. Zij dient eerst wanneer zij plastisch is, wanneer
zij getransformeerd en gekneed kan worden volgens de
inzichten en de intenties van de menschelijke willekeur.
Dat wil niet zeggen dat hare plasticiteit zonder beperking
moet wezen. Neen, doch dat hoeft ook niet. Het volstaat
dat zij zich het gebod van den mensch laat welgevallen,
dat zij de vormen kan aannemen die de mensch zich voorspiegelt, dat zij zich laat richten en leiden door zijn eigen
finaliteit, zoodat zijn handelen zin en beteekenis heeft.
Dan levert zij de stof voor ons handelen. En wij maken
van de wereld een beeld naar de gelijkenis van onze ziel.
Al het geschapene wordt bijgevolg vastgesnoerd door
een band van breed uitdeinende solidariteit. Deze heerscht
niet alleen in de organische wereld en tusschen de levende
wezens, maar ook tusschen het rijk der levenden en de
inerte stof. De wijsbegeerte heeft het altijd voor het
pregnant vraagstuk aangezien het leven to verklaren,
alsof het inerte van zeif sprak en geen probleem vertegenwoordigde. Het levensverschijnsel was het raadselachtige, het uitzonderlijke, het merkwaardige. De spontanelteit waardoor het levende zich aan ons openbaart
en die wij door eigen ingekeerdheid in ons bewustzijn
aantreffen, trad zoo glansrijk buiten de verhouding van
het anorganisch determinisme, dat de wijsbegeerte daar
het raadsel vermoedde. Misschien is dat eenvoudig zinbedrog. Het probleem ligt misschien aan de andere zij de.
Het geheimzinnige, dat om een verklaring roept, kan
even goed het inerte wezen zijn. Want juist het inerte
verstaan wij minst van al in zijn innigste eigenheid. Wij
verstaan vrij gemakkelijk het levensproces, omdat wij aan
den aanvang en aan het uiteinde ervan de idee van
bestemming en van toekomst zien, die van den beginne
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of het proces richten als een kompas am het eindelijk
te bekronen in zijn realiseering.
De inerte wereld bestaat. Zij streeft eehter geen doel
na. Het is onzinnig deze wergild een interne doelstreving
toe te dichten, daar de doelstreving toch niets anders is
dan de werkende oorzaak van bewuste wezens, ten ware
men ook de inerte wereld deelgenoot maakte van de
Godheid als manifestatie harer intrede binnen den kring
van de stof. Ten andere, zoo zij een eigen doel van dien
aard metterdaad nastreven zou en een eigen bestemming
tegemoet zou loopen, zou het onmogelijk zijn voor ons
haar van deze bestemming of te leiden en ze nog verder
te plooien naar de grillen van de velerhande finaliteit
van den mensch. Juist omdat haar geen eigen, autonome
doelstelling is voorgeschreven, biedt zij zich aan, aan wie
haar nemen wil en wie wenscht zich van haar te bedienen.
Men bedient zich van de wereld en van de natuur door
er aan te gehoorzamen en hare wetten in acht te nemen.
De wetenschap in haar recente ontwikkeling heeft dat
woord van Bacon en Galilel een onweersprekelijke kracht
bijgezet. Doch bewijst geheel onze materieele techniek,
welke van het aanschijn der aarde een onkennelijk, menschelijk wezen gemaakt heeft dat niet 'anger natuurlijk
kan genoemd warden, bewijst deze techniek niet dat de
gehoorzaamheid aan nosh de eerbied voor de natuur niet
kunnen beletten dat wij hare oppervlakte omvormen tot
een menschelijke en dus onnatuurlijke woonplaats, en dat
wij haar zijns- en groeikracht bevorderen of remmen naar
gelang de behoeften eener zuiver menschelijke doelstreving.
Wat meer is, niet alleen de techniek, doch ook de
wetenschappelijke methode, waaraan we de wereldbeheersching toevertrouwen, versterkt ons in deze opvatting.
De natuurkunde bestudeert de natuur niet zooals zij zich
aan het oog van den toeschouwer vertoont. Zij capteert
en isoleert een verschijnsel am het in zijn abstracte geisoleerdheid to bestudeeren. Bovendien door hare experi►
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menteele vorschingsmethode plaatst ze het in onnatuurlijke omstandigheden, en in vergelijking met het experimenteel reliquaat wordt het natuurlijk gegeven door deze
experimentiek vervalscht. De brutale sequestreering van
een verschijnsel uit de bedding waarin het natuurlijk verloopt te midden van zijn bepaalde omgeving en dat ter
wile van een menschelijke finaliteit, nl. van zijn kennis
door den mensch, en het succes dat de wetenschap oogst
met dergelijk proces, spreken luide voor het despotisme
dat menschelijke doeleinden uitoefenen op de economie
van de wereld.
Wat wij hier zien gebeuren, doet zich overal voor. Stellig,
de natuur is er niet voor den mensch. Zulks te meenen
zou van onzentwege een onaanvaardbaar egotisme zijn.
Zij is er voor zich zelf, zooals elk ding er ten slotte voor
en om zich zelf is. Doch de natuur staat ter onzer
beschikking. Hetgeen waar is voor de wereld, is ook waar
voor het menschelijk organisme. Het koningschap over
de wereld dat aan den mensch zoo vaak wordt toegeschreven, berust geenszins op de aanwezigheid van het verstand
bij den mensch en in de afwezigheid van het verstand
buiten den mensch. Wij kennen immers de juiste uitgebreidheid noch de juiste verdeeling van het verstand
in de orde van de dingen niet. Het is niet onredelijk b.v.
in elk ding een kern te zien die analoog, ik zeg niet
identisch, is met onze ziel, een geestelijk oerbeginsel dat
op de eene of de andere wijze zijn volstrekte spontaneiteit
heeft ingeboet. Zelfs in de stoffelijke dingen. Het koningschap van den mensch over de wereld berust op de
mogelijkheid van beheersching, waarvan hij ten overstaan
van de wereld blijk geeft. Misschien is dat geen rechtstoestand, doch ongetwijfeld een feitelijke toestand.
Zoo stellen wij ons actief leven alleen dan als verklaarbaar voor wanneer de beide grondnormen warden aanvaard : vooreerst, dat wij in den geest ons leven organiseeren onder het geleide van een ganschheidsbeginsel dat
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in elke handeling natrilt als Naar richtinggevende oorzaak.
En vervolgens, dat alles wat buiten den geest staat moet
beschouwd worden als zijnde door den geest doordringbaar, ten chide het in de economie van ons leven in to
schakelen als de grondstof van zijn arbeids-vermogen.
Wanneer aan deze dubbele norm voldaan is, houden
wij onze daden zoowel als de stof die zij te werk stellen
voor doelmatig, en dat is de eerste categorie die ons
actief leven begrijpelijk maakt. Doch onze activiteit is
niet verhelderd door deze norm van doelmatigheid alleen,
vermits wij tal van handelingen en geheel ons gedrag in
't algemeen keuren volgens de norm van goed en kwaad
die buiten elke verhouding staat tot de relatie van middel
en doel. Het erkenningsteeken of criterium van het doelmatig handelen is het rendeeren, niet het goede. Zoo wij
ons zelf in voile oprechtheid onderzoeken over den zin
van het goede, zoeken wij het goede nooit te verbinden
met het nuttige, met het doelmatige, met het aangename.
Wij denken daarbij aan iets anders dat volstrekt alleen
staat op de scala onzer waardeering, dat voor zich zelf
spreekt en waarvoor wij, graag of niet, al de overige
levenswaarden veil hebben. Het behoort in onze eigen
oogen tot den adel van de menschelijke persoonlijkheid,
ons leven te onderwerpen aan een aantal imperatieven :
aan hetgeen wij moeten denken, aan hetgeen wij moeten
doen, aan hetgeen wij moeten voelen. Wij zijn natuurlijk
bij machte het niet te doen. Wij kunnen naast de waarheid denken, het goede voorbijgaan en door het schoone
onberoerd blijven. Doch denken wij naast de waarheid,
dan vergissen wij ons of wij liegen, en in beide gevallen
zijn wij over ons zelf niet tevreden. Gaan wij het goede
voorbij, dan beseffen wij dat het niet behoorlijk is en wij
hebben wroeging. En wanneer het schoone ons niets zegt,
dan benijden wij, niet ons zelf, maar de anderen. In de
drie gevallen buigen wij nog eerbiedig en diep voor hetgeen wij niet zijn, niet hebben en niet doen. In elken
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mensch schijnt een mysterieus ideaal te woven, het ideaai
van het nobele mensch-zijn, dat door ieder gevreesd wordt
omdat het zoo onbereikbaar hoog staat, omdat het volstrekt onomkoopbaar is en omdat eenieder heeft kunnen
ervaren hoe buitengewoon scherpzinnig het is. Dat is
vooral zoo, wanneer het de plichtmatige reguleering van
het leven betreft, en wanneer bijgevolg de categoric van
het goede ter spraak komt.
Immers, wat men ook beweren moge, en hoe hard het
den mensch moge vallen, eerlijk en onbevangen overdacht, is het geluk van den mensch wezensvreemd aan
het goede : het goede maakt niet noodzakelijk gelukkig
en het geluk maakt geen deel uit van het goede. Het
is een oorspronkelijke waarde. Het goede leidt even weinig
tot geluk als de beschaving en de cultuur die fortuin
kennen. Beschaving en cultuur zijn geen generatoren van
geluk, omdat zij de gevoeligheid van den mensch onophoudend verfijnen en ons uitrusten als het ware met een
nieuwe, onnatuurlijke zinnelijkheid. Den adel betalen wij
minder door wel dan door wee. En nochtans, schatten
wij het goede hoog verheven boven de overige levenswaarden. Zelfs wanneer wij ons vergrijpen aan de plichtmatige orde van het leven, dan nog brengen wij haar
hulde, al was het maar door het diep besef van onze
ontmunting in onze eigen oogen.
Van welken aard deze nieuwe waarde die zoo plots
en onverwacht binnendringt in ons actief leven ? Het is
geen kleinigheid op deze vraag te antwoorden, want van
de laatste grondslagen waarop ze berusten zou, zijn wij
zelden bewust, en bovendien hoe dieper wij graven naar
de wezenlijke kern van de moraliteit, hoe minder duidelijk
zij ons voor oogen staat. Dat de moraliteit als levenswaarde algemeen is, zal niemand ontkennen. Op den keper
beschouwd, bestaan er geen onverschillige handelingen,
dat wil zeggen handelingen die niet kunnen worden afgewogen met de maat van goed en kwaad en die hande40

lingen welke wij gewoonlijk voor onverschillig houden zijn
in zich zelf goed. Er is dus geen speciale inhoudstafel,
geen bijzonder repertorium van zedelijke handelingen. Al
de handelingen van den mensch kunnen beoordeeld warden
in hun ethisch of zedelijk gehalte.
Hun beoordeeling is er bovendien nog een zeer eigenaardige. Ik haalde reeds terloops het voorbeeld aan van
de economie om aan to toonen dat elke beoordeeling in
een vergelijking van iets met iets anders bestaat. lets
waardeeren of iets schatten in de quantitatieve orde geschiedt door vergelijking met een minimum dat essentieel
betrekkelijk is en willekeurig geponeerd is geworden, zooals den gram, den liter, den frank, enz. Deze minimum- of
eenheidsgrens kan feitelijk worden overschreden, want zij
is slechts willekeurig bepaald. Elke hoeveelheid echter is
een optelling van zulke eenheden.
De geestelijke waardebepaling, en daar maakt de zedelijke toch stellig deel van uit, geschiedt ook door vergelijking, maar met het volstrekt maximum. Jets is goed,
niet omdat het minder of meer is dan iets anders ; iets
is waar niet omdat het minder of meer is dan iets anders.
Goedheid en waarheid worden niet geconstitueerd door
een optelling van eenheden. Het goede beteekent het volstrekte, beperkinglooze, alorn.vattende goed. Wij hebben
het nooit gezien, dat is waar, maar wij droomen ons een
orde van goedheid voor zonder grens noch beperking,
zonder onvolmaaktheid en zonder deficientie.
Het bepalen der waarde in de orde van de quantiteit
gebeurt door vergelijking met een willekeurig minimum.
Het willekeurige kan geen bezwaar opleveren. Wij beseffen
inderdaad dat de eenheid willekeurig bepaald is, maar
wij zijn dienaangaande gerust gesteld, omdat wij weten
dat spijts het willekeurige en betrekkelijke, spijts zijn fictief
en conventioneel karakter, het minimum toch de rol vervult die wij ervan verwachten. Het is nuttig, doelmatig,
en dat volstaat.
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Doch wij zijn voistrekt niet tevreden en ook niet gerust
gesteld wanneer wij willekeur en relativiteit trachten te
verbinden met de beoordeeling der goedheid van onze
handelingen. Wij wijzen spontaan, zonder verder nadenken,
elke gelijkenis met de quantitatieve waardebepaling af. Het
goede is de hoogste waarde, wordt ook vaak in dit verband
beweerd, welke door onzen geest of door onze rede kan
geassimileerd worden. Doch dat ook is ver van duidelijk
te zijn en laat meer dan een opvatting toe. Dat is vooral
niet duidelijk, omdat een individueele rede of geest niet
berekend is op de rol die ervan verwacht wordt in de
orde van de moraliteit. Mijn eigen geest verbindt niet het
menschengeslacht in zijn geheel, en de moraliteit verbindt
onbetwistbaar alles wat het onvervreemdbaar merkteeken
van den mensch draagt. Men kan natuurlijk, met sommige
moderne wijsgeeren, in deze aangelegenheid een normaal,
algemeen-menschelijk bewustzijn bedoelen, dat de depothouder zou zijn van een rede en een geest die ons alien
overvleugelt, die voor ieder van ons dwingend zou wezen,
omdat wij menschen zijn. Wie ziet echter niet vlug in
dat een geest van dat soort de allures van een God
verkrijgt?
En inderdaad, het grootste aantal van de menschen verpersoonlijken die hoogste levenswaarde, datgene waarheen wij streven moeten in een goddelijk wezen. Aanieuning
bij en adaequatie aan de goddelijke alvolmaaktheid, dat
is de droom van den mensch die luistert naar de stem
van het geweten. De gelijkenis met het goddelijk wezen
door de loutering van zijn intenties en door de overeenstemming van zijn leven aan de door de goddelijke volmaaktheid bevolen orde, daarin herkennen oneindig veel
menschen de waarborg voor hun eigen zedelijke standing.
Doch dan komt een andere vraag om den hoek kijken. En
als het me toegelaten is u geheel mijn meening onbewimpeld te zeggen, ik houd het ervoor dat moraal geen
wetenschap, zelfs geen philosophie is. Moraliteit schijnt
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mij een menschelijk gegeven te zijn dat wij niet langs
rationeelen weg volwaardig kunnen verhelderen. Moraliteit
is een fenomeen van religieuzen aard en van religieuze
beteekenis.
Ik hoor reeds de opwerping : hebben ongeloovigen en
ongodsdienstigen dan geen moraal ? Niet zoo vlug geredeneerd, want godsdienst is ten slotte oneindig breeder van
omvang dan een confessie, en het heilige breeder dan het
totaal der religieuze belijdenissen. Een religieuze belijdenis
is het samenstel van een dogma, een ritueel en een discipline van leven. Doch religieus is iedereen die in zich zelf
den zin bewaart voor een bovenmenschelijke realiteit, en
het is mijn innigste overtuiging dat het menschengeslacht
in zijn geheel dezen zin voor een levenstranscendentie in
vleesch en bloed met zich omdraagt als het merkteeken
van de menschelijkheid zelf. Ook wanneer het met de
lippen wordt ontkend en vooral ook, wanneer de zin voor
deze transcendentie in andere woorden dan de gebruikelijke wordt bevestigd.
De hoogste vernedering voor den mensch en de ondoorzichtbaarste onbegrijpelijkheid voor den geest zijn het
kwaad en het lijden. Wanneer gij de handboeken over
wijsbegeerte nopens deze twee vraagstukken raadpleegt,
vindt gij doorgaans kwaad en lijden als negaties bepaald.
Blijkbaar weet men met beide geen weg, wanneer men ze
voor positieve werkelijkheden houdt en men redt zich dan
met ze te omschrijven als de afwezigheid van het goede en
als de afwezigheid van het geluk. Ik ben ervan overtuigd
dat deze list van het verstand u niet bevredigt. Er is
helaas meer, want ik kan er niet buiten : een dergelijke
bepaling ergert diep en moet diep ergeren. Zij bewijst eenvoudig hoe zin- en verstandloos intelligente menschen
kunnen staan voor de vlijmendste realiteiten der ervaring,
wanneer deze niet passen in den samenhang van het
systeem.
Kwaad en lijden zijn even ontzaggelijke realiteiten als
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goed en geluk. En ze in hun positiviteit ontkennen is eenvoudig den mensch onwaardig. Hun louter negatieve zinbepaling druid niets anders uit dan de radicale onmacht
waarvan men bewust wordt, om op de wereld en in het
'even de dissonanties, het gebrek aan harmonie en doelmatigheid in de oogen te durven zien en vrank te aanvaarden voor wat zij zijn. Waarom zouden wij niet eerlijk
bekennen dat kwaad en lijden in geen enkel rationeele
wereld- en levensbeschouwing passen, dat wij ons geen
duidelijk denkbeeld kunnen vormen en niet weten wat zij
in de natuurlijke economie van het heelal beteekenen?
Geheel radeloos staan wij er echter toch niet voor, want
het leven lost meer moeilijkheden en meer verborgenheden
op dan de redeneerende rede.
Spijts hun rationeele onhelderheid, beseffen wij diep dat
kwaad en lijden bestaan en dat het tot de praerogatieven
van den mensch behoort het kwaad te ontgaan en te
bestrijden en het lijden te voorkomen of te lenigen. Een
besef van dezen card vergt niet dat wij beide binnen de
sfeer van wereld en leven restloos kunnen verhelderen.
Ik weet nu wel dat het niet behoort tot de gewoonte van
de wijsbegeerte op gestelde vragen te antwoorden : ik weet
het niet. Er is echter veel waarop de wijsbegeerte antwoordt met woorden en nog eens woorden, waaruit eenvoudig de totale geslotenheid blijkt voor de wezenlijke
natuur van de dingen. Ik vind het eerlijker u mijn meening
te zeggen en deze is een bekentenis van onmacht : niemand
weet wat kwaad en lijden beteekenen.
De collectieve verklaringen die men voor hun onloochenbare aanwezigheid heeft uitgedacht zijn buitengewoon rijk.
Men heeft zich op het noodlot, op de toelating door God,
op de aanwezigheid van twee beginselen, een voor het
goede en een voor het kwade beroepen. Deze rijkdom
echter is een veeg teeken. Geen enkele van deze verklaringspogingen wekt volkomen bevrediging in het gemoed. Een
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gluier van mysterie hangt over de onvolmaaktheid, over
het gebrek aan uitzonderingslooze doelmatigheid.
Is dat zoo verwonderlijk? Och neen. Wij begrijpen, wij
verstaan, wij verklaren, met een woord wij kennen slechts
datgene wat redematig is en dat wil zeggen hetgeen zich
voordoet in een structuur die met de structuur van het
verstand wezensgelijk of ten minste analoog is, hetgeen
aan de vereischten van het verstand beantwoordt, en, om
het in eens te zeggen, hetgeen rationeel is. Datgene echter
wat aan dit rationeele is tegengesteld, dat moeten wij wel
als realiteit erkennen, doch wij moeten afzien van een
toereikende, rationeele verheldering ,vermits het verstand,
om deze verheldering te kunnen geven, het juist tot een
rationeele structuur zou dienen te herleiden. Eenieder
bouwt zich zijn kwaad- en lijdenstheorie in functie van
zijn ziel. En die rationeele onmacht is ook de basis voor
de groote moreele les die emit voortvioeit : wanneer wij
onze ziel en gemoed rein, hoog en verheven houden, dan
dragen wij in het leven onvermijdelijk den standaard van
het goede tegen het kwaad, en dan buigen wij neer over
het lijden in begrijpend meevoelen of met praeventieve
bezorgdheid. En wie zal beweren dat het daartoe noodig
is te weten wat kwaad en lijden zijn?
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W. HET SCHOONHEIDSVRAAGSTUK IN DE
WIJSBEGEERTE
Onder de vele dingen waarvoor de mensch haast een
wanhopige bezorgdheid aan den dag legt, bekleedt het
schoone ongetwijfeld de eereplaats. Immers, wat is wispelturiger en grilliger dan onze zin voor het schoone en onze
smaak voor de kunst ? En nochtans maken weinig dingen
meer indruk op den mensch dan het schoone. Het overeenbrengen van de grillige wispelturigheid van den schoonheidszin en zijn stamvaste verankering in de onvergankelijke structuur van het geestelijk leven is het groote
probleem dat de wijsbegeerte, als de theoretische neerslag
onzer levensvisie, niet ontloopen kan. Groeit het schoone
uit tot een groot vraaggebied wegens zijn zoo sterk antinomische inbreuk in het leven, toch zal het door het feit
zelf de wijd-uitdeinende vlakte worden waar de theoriee4
het weligst tieren en waar de geestelijke splitsing verreweg het sterkst is.
Wijsbegeerte en kunstwereld staan vijandig tegenover
elkaar, omdat hun interesse voor het schoone aan wezensverschillende behoeften beantwoordt. De wijsgeer heeft
het hoofdzakelijk over de theorie en laat zich niet ontmoedigen, ook wanneer aesthetici en kunstcritici vol ontzetting wegloopen, als hij over het schoone begint to
praten. Hij spreekt immers niet over het kunstwerk, over
het kunstprocede, over stijl, en zoo meer, dus niet over
dat alles, zou men zeggen, wat bij den eersten aanblik toch
hoofdzaak is in het schoonheidsbeleven en in de kunstbeschouwing. Doch is het wel zeker dat juist dat alles
hoofdzaak is ? Ik meen van niet, want het schoone ver-
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tegenwoordigt eerst en vooral het schoonheids-voelen en
beleven. Het is dus eene onder de vele emoties die de
sereniteit of de tragiek van het menschelijk leven uitmaken, en is het gevaarlijk of te dalen in de wereld van
gevoel en ontroering, omdat wij aldaar de diepte raken
van onze grootheid, maar ook van onze verworpenheid,
toch blijft zulks een primaire erkenning waardig.
Uit hoofde van dit levensaspect maakt het schoone deel
uit van de middelen der levensverfijning en levensgrootheid en rangschikken wij het onder het beperkt aantal
waarden waarvan de deelachtigheid voor ons evenveel
beteekent als het deelgenootschap aan de beschaving zelf.
Men noemt het schoone in een adem met het ware, het
goede en het heilige, alsof al deze waarden even hoog in
den geest stonden aangeschreven, en alsof wij ze alle
omkleedden met even groote waardigheid. Daarom ook is
er een philosophie van het schoone, is er een grauwe theorie
van het schoone naast de heerlijkheid van de kunst en van
het schoonheidsgenieten.
Ik meen niet dat de uitdrukking grauwe theorie in dat
verband te sterk is, want men komt nergens vandaan
met een intenser gevoel van opstandigheid en met een
grooter ontgoocheling van den geest dan uit de wetenschap van het schoone, als voelden wij spontaan de ontwijding aan, wanneer wij uit zuivere wetensbehoefte, de
schoonheid tot een yak van wetenschap herleiden. Wij
beseffen dat kunst en wetenschap onherleidbaar zijn en
met mekaar vloeken. Toch kan de wijsbegeerte zich zelf
niet ontslaan van dezen nood aan ontwijding en, alles
wel overwogen, is een moment bezinning niet heel en al
ongepast, op voorwaarde dat de wijsgeer door zijn rationaliseering geen afbreuk doet aan de ongedwongenheid en
de spontanelteit van de schoonheidswereld en van de
kunst.
Wanneer wij er de geschiedenis van de schoonheidsphilosophie op naslaan, treden onmiddellijk een viertal
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concepties van het schoone aan het licht, die echter in
oneindige variaties herhaald worden en meer dan eens
heel wat arbeid vragen om tot een van deze vier te
kunnen worden herleid wegens het vreemde spraakgebruik
dat er voor aangewend wordt. Laten wij ze kortweg opsommen alvorens ze te bespreken.
Het schoone wordt beschouwd als een bijkomstige qualiteit van het ware : stralende waarheid, splendor yeti,
zei Thomas van Aquino; doorvoelde waarheid, luidt de
vrije vertaling van J. Persijn. Voor de classicistische theorie
bestaat het schoone in den passieven indruk dien wij ondergaan bij de waarneming van de stijlvolle proportie in de
uitwendige vormen van de dingen. Deze theorie, die in
literair gewaad Boileau tot grootmeester heeft, wordt
gehuldigd door de rationalistische philosophie der XVIIXVIIIde eeuw, en vindt haar kernachtige uitdrukking in
het adagium dat de eenheid in de veelheid de kern van
het schoone uitmaakt. De derde conceptie beschouwt het
schoone, in tegenstelling tot de vorige, als het oorspronkelijk en waarachtig vervullingsobject van het gevoel : het
schoone is voor den mensch een gent en een welgevallen,
en wordt teweeggebracht door het unisono van de uiterlijke wereld met de individueele of de collectieve gevoelsgamma van de ziel. Het was Kant's philosophie welke
deze laatste opvatting burgerrecht verleende in de wijsgeerige wereld. Ten slotte is men het schoone gaan beschouwen als de vermaterialiseerde uitdrukking van de
in ons alien wonende levensdiepte en is men van daaruit
het schoone gaan waardeeren als de expressie van de
levensstrekkingen van menschen, van tijdperken en van
volkeren. Om ze in een woord te resumeeren, de philosophie
hield het schoone voor de waarheid, voor de vormverhouding van de dingen, voor het gevoel of voor een aspect
van het levensfenomeen. Tot deze vier schijnt onze keus
beperkt te zijn.
Het schoone siert de waarheid, luidde het in de meta49

physische theorie der Scholastiek. Daartegen strijdt echter
de dagelijksche ervaring. Zooals de waarheid saai en leelijk
kan zijn, zijn dwaling en leugen soras mooi. Ik vraag me
of waarom een fictie die verkeerdelijk voor werkelijkheid
wordt gehouden niet den indruk van schoonheid zou
kunnen verwekken. Bovendien, de waarheid is niets meer
dan een woord. In de werkelijkheid zijn niets dan waarheden gegeven, dat wil zeggen niets dan oordeelen welke
ieder voor zich voor waar houdt en die door de drie vierden
onzer medemenschen voor evenveel dwalingen worden gehouden. Trouwens de waarheid als zoodanig is niet mooi,
slechts de splendor veri, de glans van de waarheid of de
doorvoeling van de waarheid is het. her ligt de klemtoon
stellig niet op de waarheid als metaphysisch of als logisch
wezen, doch wel op den glans, dat wil zeggen op de visueelanaloge indrukwekkendheid van een waarheid.
Overigens deze theorie verbergt in zich een innerlijke
onverbondenheid en een onaangepastheid harer samenstellende leden. Thomas van Aquino zegt terecht dat waarheid een eigenschap is die alleen onze oordeelen toekomt.
Waar vinden wij echter het oordeelskarakter terug in den
schoonheidszin en in de kunstcreatie ? Uit den aard van de
zaak zelf kan er gelegenheid tot discussie gevonden worden, wanneer men het over het literair schoone heeft,
dat inderdaad door oordeelen vertegenwoordigd is. Maar
hoe zal men het oordeel inroepen in de muziek, in de
plastische kunsten, in de architectuur, die nochtans ontegensprekelijk onvermengde gebieden van schoonheid uitmaken ? De mooie, eenvormig-zwarte of sterrendoorzaaide
nachthemel? Welk oordeel is hier schoon ? Welke waarheid
is hier schoon ? Is het de droom der sferenmuziek van
Pythagoras die in onzen schoonheidsindruk natrilt? Och
kom, de hemel verwekt dien indruk niet door een oordeel
van metaphysischen, physischen of mathematischen aard,
maar door zijn plastisch-visueele hoedanigheden. Waarheid
is de norm voor het kengebied en tusschen waarheid en
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schoonheid, tussehen kennen en schoonheidszin bestaat er
een onmeetbaarheid die door geen gegoochel met philosophische abstracties kan weggeredeneerd warden.
Geleid door de interpretatie van antieke, en vooral
Grieksch-Romeinsche kunstwerken, probeerde men den
canon van het schoone te ontdekken in het proportieideaal, van het oogenblik dat de eenzelvigheid van waarheid en schoonheid als verwerpelijk werd aangevoeld. Het
classicisme komt in de ontwikkeling van het geestesleven
te voorschijn als de theoretische neerslag van de Renaissance en van haar schoonheidszin, waardoor de cultuuridealen van Athene en Rome uit de vergetelheid zijn
opgestaan en voor dewelke de nieuwe geest van individualisme en humanisme de theoretische wereld- en levensbeschouwing der christelijke middeleeuwen terecht of ten
onrechte heeft geruild. De canon van het Grieksche
philosophisch denken is de harmonie of een voor den
menschelijken geest bevredigende verhouding van de dingen naar het model van de meetkunde.
Welnu. iets van denzelfden aard ging op de schoonheidsbeoordeeling over, wanneer Descartes' rationalisme
de moderne gedachte voor een honderdtal jaar ging beheerschen. Het verstand van den mensch krijgt de leiding
van alles, maar op een zeer eigenaardige wijze. Het verstand bestaat in het bezit van aangeboren normen, ideeen,
beginselen en functioneele categorieen, waardoor de onoverschouwbare veelvuldigheid van de realiteit, ten minste
zooals zij zich in de directe waarneming vertoont, herleid
wordt tot een vrij eenvoudige eenheid en tot een systeem
van klare en rationeel doorzichtelijke betrekkingen. Door
de vermaterialiseering van dezelfde rationeele helderheid
en proportie in den uitwendigen bouw van de natuurlijke
dingen en in de factuur van het artificieele kunstwerk
volgens dezelfde vereischten van eenvoud en eenheid, die
de wispelturige fantasie breidelt door de discipline eener
verstandelijke herleiding der gegevens tot harmonische
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eenheid : daardoor verwekken natuurdingen en kunstproducten bij ons den indruk van schoonheid. Men mag
beweren dat deze visie twee eeuwen lang de overhand
heeft gehad.
Nochtans moest deze visie uit het levende bewustzijn
der menschen verdwijnen, omdat zij aanleiding had gegeven tot een verstard, geest- en levensloos formalisme.
Deze schoonheidstheorie heeft geen weerstand kunnen bieden aan de verleiding van de school met haar pedantisme
en haar geslotenheid voor de wezenlijke levenswaarde die
onder den bast der formules verscholen zit. Het schoone
bestond, wanneer de geest kwam to ontbreken, in een
strak regelspel, dat zich iedereen eigen kan maken, dat
kan aangeleerd worden. De schoolvos komt in de plaats
van het genie. Intellectualistische overwegingen waren
oorzaak geweest van deze ontwijding, en de classicistische
theorie moest ten onder gaan, wanneer het starre intellect
uit de leiding van het leven werd gebannen. De romantiek
is in Europa de eerste beweging geweest welke een sterk
anti-intellectualistische tonaliteit uitdrukt. De romantiek
th eoriee
verg,uisdP de el
Deze laatste moest echter vervangen worden, en daarvoor zal Kant's philosophie de ideologische substructuur
leveren. Kant is uitgegaan van een gedachte die wellicht
niet geheel verkeerd is, namelijk dat aan elke als zoodanig
erkende cultuurwaarde wel geen specifiek vermogen, maar
dan toch een specifiek gebruik, en een specifieke adaptatie van den menschelijken geest moet beantwoorden,
adaptatie die over eigen idealen en normen beschikt, en
door het feit zelf eigen regelen volgt. Onder deze waarden
heeft Kant zijn aandacht geconcentreerd op de wetenschap,
de moraal en de kunst. Orgaan van wetenschap is het
verstand ; orgaan van moraliteit is de wil. Het orgaan van
de kunst en door uitbreiding, van het schoone, is het gevoel.
Het schoone is een 'gevoelsmatige indruk. In de verhouding van het schoone tot het gevoel ligt de oorsprong
.

52

van al de groote problemen die het klaar inzicht in de
schoonheidswereld belemmeren. Immers het allerindividueelste en het pregnant persoonlijke dat de mensch bezit,
is ongetwijfeld zijn gevoelswereld. Verstand en wil zijn ten
slotte mededeelbaar aan, uitstrekbaar over geheel de
menschensoort. Een soortelijke wet schijnt de menschheid
van verstands- en moraliteitszijde uit tot een wel afgebakende, enkelzinnige en evenwichtige menschengemeenschap te maken. Het gevoel eater is typisch individueel,
is niet mededeelbaar, is geen soortelijke wet. Wie zich
vergrijpt aan de wetmatigheid van verstand en wil wordt
in het algemeen door zijn soortgelijken veroordeeld. Wie
zondigt tegen het gevoel van iemand, zelfs tegen het min
of meer algemeen gevoelen, wordt eenvoudig voor een
ander mensch gehouden. De mensch duldt geen waarheidsconflict en geen zedelijke relativiteit, maar neemt gereedelijk de relativiteit van het gevoel aan en duldt ze. Over
kleur en smaak, niet twisten a.u.b. luidt het spreekwoord.
En de mensch berust daarin al kan hij de oneindige variaties van den smaak en van het gevoel niet verkiaren.
De herleiding van het schoone tot zijn gevoelsmatigen
oorsprong kan dus onbetwijfelbaar een aspect en een niet
gering aspect van het schoonheidsleven verhelderen, nl.
de wispelturigheid van het schoonheidsoordeel en het
schoonheidsbeoordeelen door den mensch, waarin de vrije
fantasie zoo levendig tegengesteld is aan de strenge wetmatigheid die de mensch overal imponeert aan zijn geestelijke vermogens. Doch daarmede is niet alles verhelderd.
Want een andere oppositie richt het hoofd op en vertroebelt den doorzichtigen stand van zaken, die de verhouding gevoel-schoonheid in het leven schijnt te roepen.
Want, in weerwil van de algemeen aanvaarde subjectiviteit
en relativiteit van het gevoel en den daarmee verband
houdenden schoonheidszin, vertegenwoordigt het schoone
een even algemeen erkende en opgevorderde cultuurwaarde,
die wij als een teeken van beschaving en als een criterium
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van hoogere menschelijkheid iedereen opdringen met dezelfde halsstarrige onverzettelijkheid als de norm van
waarheid en als de norm van moraliteit. Het blijkt niet
mogelijk dit laatste te verklaren zonder een universeelen
schoonheidszin en kunstsmaak bij den mensch te onderstellen.
Nemen wij een oogenblik de intieme verhouding van
schoonheid en gevoel aan. Doch daarbij kunnen wij de zaak
niet laten, want er zijn gevoelens van velerlei card, waarvan niet alle gepast zijn om met de schoonheidsbehoefte in
verband te worden gebracht. Wij hebben een schoonheidsgevoel, maar ook een gevoel van aangenaamheid en dit
laatste doet zich bovendien voor in duizenderlei schakeering. Daaruit vloeit voort dat buiten zijn louter gevoelsmatig wezen, het schoonheidsgevoel nog andere kenteekenen moet dragen die ons toelaten het te onderkennen van
de andere gevoelens die wij under den generieken naam
van het aangename samenvatten. Kant zelf heeft een dergelijk criterium in het belanglooze karakter van het
schoonheidsgevoel gevonden, met andere woorden in de
volstrekte afwezigheid van de begeerte of van het streven
naar bezit. Beschikte ik over tijd en plaats, en beyond ik
me niet op zulk glibberig terrein ,dan zou ik onderzoeken
of wij het schoone wellicht niet te hoog aanslaan, wanneer
wij het plaatsen buiten de verhouding van het interesse
en buiten den kring van het genot, dat met het interesse
samenhangt. Want alles schijnt er op te wijzen dat het
schoonheidsgevoel, het aangename allerhande, het sexueele
gevoel aan een en dezelfde bron ontspringen en zich slechts
later strict van elkander differiencieeren. Dat zou meteen
verklaren waarom al deze dingen zoo vele gemeenschappelijke zijden vertoonen, en waarom er b.v. tusschen de
moraliteit en de kunst een verhouding van gewapenden
vrede bestaat.
Doch ik moet verder mijn weg op. Misschien is het
schoonheidsvraagstuk een zoo wanhopig iets voor ons
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omdat de wijsgeeren en de kunstcritici zich obstineeren
om het wezen van het schoone in een formule of in een
eenvoudige definitie te vangen, en omdat de erkenning
van tot elkander onherleidbare vormen, gedaanten en
modaliteiten afstuit op hun rationeele strekking naar
eenheid. De verzuchting naar eenheid is een natuurlijke
verzuchting vanwege ooze ratio ratiocinans, doch hoeveel
ontgoocheling hebben wij reeds niet opgeloopen door het
gehoorgeven aan deze verzuchting ? Op het gebied van
het schoone wacht ons meer dan ontgoocheling. Ons wacht
een faljiet zooals er geen tweede kan worden ontdekt op
den onverkwikkelijken levensweg van • het menschelijk
denken. En ik ben van oordeel dat het juist wanhopig
is alle schoonheidsgenres te willen opofferen aan de rationalistische gril van het verstand, ze alle geweld aan te
doen, opdat zij zouden passen in het vakje dat wij in de
architectuur van den geest voor het schoone hebben vrijgehouden.
Stilaan is men in de actueele wijsbegeerte ook tot datzelfde besef gekomen. Wanneer ik u in het voorlaatste
hoofdstuk de karakteristieken van deze wijsbegeerte zal
aangeven, zal ik u zeggen dat onzer deze de verbinding
aller cultuurwaarden met het leven in plaats van met het
verstand, en de zin voor dissonantie in tegenstelling tot
den zin voor harmonie welke sedert het Grieksch tijdvak
over Europa geheerscht heeft, als merkteekenen moeten
erkend worden. Om een Nietzscheaansche symboliek te
plagieeren, is het duidelijk dat de loutere Apollocultus
sterk geconcurrenceerd wordt door het Dyonisiaansch
gemoed dat ligt uitgesproken in tal van krachtige denken gevoelslijnen onzer dagen.
Een gelijken impuls kan men ook in den actueelen
toestand der schoonheidstheorie ontdekken. Het tijdperk
waarin men vruchteloos zocht naar het algemeene wezen
van het schoone schijnt afgesloten te zijn en men heeft
ervan afgezien een schoonheidsbegrip te zoeken dat wij
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kunnen rangschikken in een soort categorieentafel duurbaar aan een Aristoteles en aan een Kant. De schoonheidsontroering is wellicht het eenige universeele. Zij is de
repliek van een ziel op ailerhande dingen en wat is verscheidener en individueeler dan de ziel als de schatkamer
van een ingeboren begaafdheid en als de schatkamer van
een vergeestelijkte levenservaring ?
Het centrale menschelijke factum is het leven. Al de
waarden welke door den mensch erkend, gediend en geeerd
worden zijn alle zonder uitzondering geestelijke levensexpressies. En de menschelijke genius wordt voortdurend
gevoed door een soort hermeneutiek, dat wil zeggen door
het ontbolsteren van den zin en van de geestelijke beteekenis der gegeven levensverschijnselen. Wij worden op
dezen zin gebracht veelmeer door een intuItief doorvoelen
en doordringen dan door een analytische uitrafeling vanwege het redeneerend verstand. Het invoelen, de duikeling
in het leven, het direct contact met de in waste en starre
begrippen niet om to zetten realiteit van het leven, zijn
wezenlijke cultuurinstrumenten waarvan de actueele gedachte zich graag bedient.
Het schoone is in dit verband de gevoelsmatige reactie
van den mensch tegen de expressies van het leven. De
bestendige erkenning van het schoone als een cultuur- en
geestelijke waarde van eersten rang is toch niets anders
dan de echo van een bestendige aanwezigheid en van de
even bestendige menschen-dwingende kracht van het geestesleven zelf. Doch het geestesleven in zijn algemeenheid
is een abstractie. Het is op verschillende patronen gesneden ; het is actueel in tal van vormen en verbijzonderingen,
omdat wij van Dilthey hebben kunnen leeren hoe verschillend en voor elkander ontoegankelijk de zielsstructuren
der afzonderlijke menschen zijn. De menschheid maakt
geen volstrekte eenheid uit. Zij is veeleer een groot territorium dat ingedeeld is in een aantal geestesprovincies
die zich autonoom ontwikkelen, denken en voelen, omdat
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zij beantwoorden aan sterk afwijkende normen, en gedragen worden door aan elkaar vreemde idealen.
1k zal het later moeten hebben over dit vergezicht van
den geestelijken mensch. Elke zielsstructuur brengt met
zich een onherleidbaren en een ondeelbaren vorm van
geestesleven, terwijl aan , den anderen kant, juist door die
psychologische constatatie, al deze vormen samen aanspraak maken op een even groote waarde. Hetgeen men
derhalve de menschheid noemt is een groot theater van
dissonantie. De verschillende vormen botsen tegen elkander aan ook in afwezigheid van elke bijbedoeling van
strijd en partijgeest. Zij doen het eenvoudig omdat zij zijn,
niet anders kunnen zijn dan zij zijn. Het kan dan ook
geen wonder heeten dat, wanneer men het aanziet voor
een bepaalde expressie van den levensstijl van den geestelijken mensch, het schoone in zijn actualiseerende vormen de natuurlijke parkeering van den geest en de ziel
zal volgen.
Naar gelang iemand tot deze of gene zielsgroep behoort,
zal hij ook zijn leven zien en diens waarde en idealen
wegen en meten. Gelijkloopend daarmede zal hij zich een
aprioristisch, ideaal cut tuurbeeld ontwerpen. En naar
gelang men het leven ziet zal men het probeeren uit to
spreken, en een bepaald type van schoonheid naar voor
brengen. Hieruit vloeit voort dat de constantie die de
gecultiveerde mensch aan den dag legt in de erkenning
van het schoone als cultuurwaarde en als geestelijke
levenshoogte geenszins de veeltalligheid van schoonheidstypes, van persoonlijken smaak en van kunstvormen
uitsluit. Wij vereeren het schoone en alles wat in de
realiteit of in de verbeelding door de schoonheidsidee
en den schoonheidswil wordt omgeschapen, omdat wij ten
slotte den geest, het leven vereeren, omdat wij ons zelf
als mensch vereeren.
Waarom hechten wij zulke hooge cultuurbeteekenis aan
een zoo wispelturige zaak ? Eenvoudig omdat het schoone
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onzen eigen levensstijl tot uiting brengt, omd.at het schoone
feitelijk de doorkneding is van de dingen met de normen,
idealen, verzuchtingen en strevingen van ons eigen geestelijk leven. Schoon noemen wij de dingen die een zijn
met ons en wier een-zijn met ons wij direct aanvoelen.
wij noemen een kunstwerk sohoon in de mate waarin
wij er onzen persoonlijken levensgeest in terugvinden en
aanvoelen. In waarheid, goedheid en schoonheid spreken
wij ons leven uit. Onze kwaliteit van mensch bepaalt onzen
zin en smaak voor schoonheid. De groote cultuurpaedagogiek blijkt dan op elk gebied denzelfden eisch to stellen.
Niet in de werking naar buiten ligt het geheim van onze
geestelijke grootheid. Alleen het beelden en bouwen aan
onze persoonlijke ziel kan, boven alle contingenties heen,
de ware opdracht zijn die de mensch heeft to vervullen,
wanneer hij in zijn groote kleinheid twee menschen in zich
voelt, zooals Pascal en Racine beweerden, twee menschen
waarvan de eene omhoog wil en de andere niet weerstaat
aan de verzoeking van het lagere.
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V. HET HEILIGE
In onze verbeelding coincideeren het heilige en het
religieuze our ten slotte tot een waarde te versmelten.
Dat is in zekere mate verstaanbaar, gezien de lange
cultureele traditie van het Westen, waar inderdaad beide
samenvielen, en waar het eene zonder het andere gevaarlijker werd geacht dan de meest bij-de-grondsche onverschilligheid voor een van beide. En nochtans is het noodzakelijk, om een gezond oordeel te hebben over tal van
verschijnselen die zich binnen ons nieuw gebied voordoen,
het heilige en het religieuze voor twee aan elkaar vreemde
geesteswaarden te houden, hetgeen natuurlijk als eerste
gevolg de onmogelijkheid meebrengt zonder meer van de
eene tot de andere te besluiten.
Sommige menschen en zaken immers worden, zonder
dat wij in voile oprechtheid eenig geestelijk verzet kunnen
waarnemen, heilig genoemd, zonder dat zij in eenigerlei
betrekking staan tot het religieuze. En het omgekeerde
ook is onloochenbaar, nl. dat zoowel de geschiedenis als
de dagelijksche ervaring leeren dat alles wat tot de sfeer
van het religieuze behoort, onmogelijk met de waarde en
het numen van het heilige kan worden omkleed. Bovendien doet zich bij het heilige een bijzonderheid gelden,
die bij elke andere waarde met inbegrip van de religieuze
afwezig is. Waarheind, goedheid, schoonheid, godsdienstigheid, enz. hebben elk een duidelijk naar het voorwerp
afgelijnd gebied. De verbreiding van de eene waarde over
het gebied van een andere is niet alleen een denkfout,
maar openbaart zich tegelijkertijd als een levensfout en
een vergrijp tegen de natuurlijke orde. Daarom is elke
waarde een zelfstandige, en gaan zij sours samen in den
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mensch, toch kunnen zij ook geisoleerd optreden, zooals
de onvervalschte ervaring ons dat op ondubbelzinnige
wijze leert. Aileen het heilige schijnt niet van denzelfden
card te wezen. Het heeft geen eigen gebied. In bepaalde
voorwaarden die wij dadelijk zullen opsporen worden
waarheid, goedheid, schoonheid, enz. heilig geheeten. Het
religieuze eveneens beschikt over een eigen werkterrein
en over eigen arbeidsnormen. Zijn object is juist zooals
dat van de overige waarden met uitzondering van het
heilige onruilbaar en onvervreemdbaar. Het heilige echter
overschaduwt geheel ons ken-, wils- en gevoelsleven. Het
overspoelt de integrale geestelijkheid zonder een eigen
zelfstandigheid op te vorderen. Opdat wij ons zouden
bevinden in het numen van het heilige, blijkt aan twee
voorwaarden te moeten worden voldaan, waarvan geen
ontbreken mag op straf den indruk en de werkelijkheid
van het heilige uit het gegevene te bannen. In de eerste
plaats moet hetgeen wij heilig heeten zijn wezen en impuls
ontleenen aan een bovensubjectief beginsel : hetgeen onze
eigen persoon, zelfs hetgeen de menschheid als soort tot
oorsprong en beginsel heeft, wordt in geen enkel omstandigheid tenzij door een schuldige losheid in het spraakgebruik heilig geheeten. De tweede voorwaarde bestaat
hierin dat het gegevene in ons leven moet doorbreken
met een hoogen graad van heidhaftigheid. Met het heilige
gaat altijd iets heldhaftigs gepaard.
Het bovensubjectief karakter dat een van de essentieele
bestanddeelen van het heilige uitmaakt is oorzaak dat
men het zoo vaak en zoo vaak ontegengesproken op een
lijn stelt met het religieuze. Overwegen wij het een moment alsof het er identisch mede was. De zin van de
heiligheid binnen het raam van den godsdienst kan door
twee beschouwingen worden gedragen. Volgens de eerste,
heeft de mensch het gevoelen en de overtuiging dat hij
deelsgelijkend is aan het goddelijk wezen. Op den weg
der volmaaktheid, die immer wezensverwant is met het
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heilige, is hij zelf in zijn leven halverwege aangeland,
doch wegens zijn natuurlijke beperktheid verwacht hij
van God de voltrekking van zijn volmakingswerk door
het werk der genade. Elk godsdienstig besef waarin de
verlossingsfactor meespreekt is van dezen card. Het
berust op de gedachte eener innige solidariteit van God
en mensch in het werk van de menschelijke heiliging.
Volgens de tweede beschouwingswijze integendeel gaapt
er een onoverbrugbare kloof tusschen schepper en schepsel. De mensch voelt zich geheel vreemd aan God als de
kleine nietigheid tegenover de verre, ongenaakbare grootheid. Aan eenig deelgenootschap van beiden aan een werk
valt niet te denken. Alleen aanbiddende vernedering past
den mensch voor het kleine dat hij is, om zijn toegekeerdheid tot het oneindige uit te drukken. De verlossingsfactor speelt hier geen of slechts een zeer geringe rol.
Wil men het heilige in zijn laatsten religieuzen vorm
qualificeeren, dan kan men het het numineuse noemen.
Elke wending van het leven naar iets hoogers en verheveners dan het leven is heilig op voorwaarde dat zij
op herolsche wijze worde uitgevoerd. Zoo heet men soms
Socrates en Spinoza de heiligen der wijsbegeerte en Galllel
den heilige van de wetenschap. Die historische attribute
kan natuurlijk verkeerd zijn en niet met onweerstaanbare
noodzaak voortvloeien uit hun leven, doch het is niettemin
waar dat elke heldhaftigheid in den dienst eener bovenmenschelijke en eener boven het leven verhevene volmaaktheid heilig is. Moraal, kunst en wetenschap, met
een woord elke onafwijsbare cultuurwaarde kan in die
voorwaarden de heiligverklaring wettigen. In de katholieke levensbeschouwing is de heilige eveneens iemand
die de religieuze waarde op een herolsche wijze belichaamde.
Het is nochtans onmiskenbaar dat de verwantschap
van het heilige met het religieuze grooter is dan met de
overige waarden, omdat de menschheids- en de 'evens61

transcendentie aldaar het sterkst is. Dan is de vraag
niet overbodig hoe wij het religieuze zelf in zijn wezen
en in zijn eigenheid kunnen vatten. Deze vraag is in de
wijsbegeerte tot een grout probleem uitgegroeid, omdat

twee concurreerende wegen ons met dat doel aantrekken.
Wij kunnen ons in de eerste plaats rechtstreeks tot de rede
wenden, door haar analyseerende bemiddeling den zin en
het wezen van het religieuze vastleggen in duidelijke
begripsparen, zijn criteria en kenteekenen opsporen, hetgeen er noodzakelijkerwijze toe leidt den eenigen waren
worm van het religieuze op verstandelijken grondslag
onder de velerlei gegeven vormen van godsdienstigheid
te bepalen. In deze min of meer rationalistische redeneerwijze erkennen wij onmiddellijk den weg welke het deisme
in de XVIIde en in de XVIIIde eeuw heeft gevolgd, en
ook den weg die wezenseigen is aan de apologetica van
elken autoritairen godsdienstvorm.
Men kan ook een andere richting inslaan en zich beroepen op de ervaring. Alsdan leeren wij eerst, na een overzicht van al de aanwezige, religieuze bestaanswijzen, hoe
het religieuze -zich metterdaad als gegeven verschijnsel
voordoet in den loop der historie en bij de nu nog levende
volkeren. Men kan dus eerst een godsdienstpsychologie
en een godsdienstgeschiedenis in het leven roepen om
daarop zijn waardeoordeel te steunen. Door het feit dat
deze laatste weg de methodologische eischen involgt van
de positieve wetenschap, is hij ook de wetenschappelijke
geworden in tegenstelling tot den eersten die de dogmatische wordt geheeten.
Zooals het ten andere in de wijsbegeerte onvermijdelijk
is, zijn er aan beide doenwijzen ernstige bezwaren verbonden. Wat geschiedt er b.v. wanneer wij de dogmatische
als leidraad aannemen ? Ten einde het waarachtig religieuze te bepalen in zijn volwaardige gegevenheid, beginnen wij met ons van dit volmaakte een ideale voorstelling
te vormen, die wij voor het heilige, voor het eenig en
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universeel geldende type van de heiligheid en de godsdienstigheid zullen aanzien. Met dat type voor oogen gaan
wij vervolgens de ervaring raadplegen met het doel na te
gaan in welken op de wereld gegeven vorm wij het type
het volmaaktst zullen terugvinden. Deze vorm, besluiten
wij dan, en deze vorm alleen is het heilige of de waarachtige godsdienstvorm.
Bij den eersten aanblik is deze manier van doen zeer
gemakkelijk. Gemakkelijk is zij ongetwijfeld, doch is zij
correct en doelmatig ? her rijzen de vraagstukken op,
waarop het antwoord niet zonder aarzelen kan gegeven
worden. Welke waarborg hebben wij voor de waarachtigheid van onze idee of van ons ideaal type van heiligheid ?
Met welk recht hebben wij de eene voorstelling ervan
gecanoniseerd en de overige uitgesloten ? Is het verstandswerk dat ons op die eene voorstelling heeft gebracht,
dan zoo onweersprekelijk, dat wij de eeuwigheid zouden
durven engageeren op zijn waarachtigheid ? Wie waagt
het op deze vragen een antwoord te verstrekken dat zich
zonder geestelijken weerstand aan eenieder als volstrekt
en als eenig noodzakelijk zal opdringen ?
Er is echter meer. De rationeele bepaling en de omschrijving van het heilige en het religieuze zijn nooit
geheel zelfstandig. Zij zijn functie van een vooraf mede
in den koop genomen metaphysisch stelsel, waaraan zij
hun bestaansrecht en bestanddeelen ontleenen. Zij volgen
derhalve de lotsbestemming van de metaphysica. En het is
een algemeen bekend feit dat de lotsbestemming van een
metaphysica tot de onzekerste en tot de vergankelijkste
behoort onder de wetendheden der menschen. Wie vertrouwd is met de historie dezer metaphysica weet immers
ook dat deze, spijts alle goede bedoelingen van zuiver
rationeele wetenschap, toch niet zou geworden zijn wat
zij nu is, zoo de mensch in de keus der vraagstukken,
in het schatten van de bewijzen, in zijn geslotenheid voor
tegengestelde opinies, enz. niet ware geleid geworden
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door de ver verwijderde bedoeling een metaphysica tot
stand te brengen welke de dogmatiek van een bepaalden
godsdienstvorm zou confirmeeren of althans niet in den
weg zou staan. Waaruit volgt dat het beroep op de metaphysica in de ideologische zekerstelling van het religieuze
sterk gaat gelijken op het sophisme dat de logica de
circulus vitiosus noemt.
Is daarmee de tweede, de ervaringsweg zonder bezwaar ?
Ver vandaar. Ongetwijfeld is het beroep op de historische
en op de psychologische ervaring minder dogmatisch dan
de vorige werkwijze of het beroep op de rede, en grijpt
het sterker den positief-gerichten wetenschapsmensch
aan, omdat het breeder en begrijpender is. Men onderzoekt gegeven verschijnselen; men ontleedt ze en beschrijft
ze en, wanneer dit alles behoorlijk wordt uitgevoerd, is er
ook niets op af te dingen. Doch zulks kan nooit leiden
tot het gevergde antwoord, nl. « dat is het heilige bij
uitsluiting van elk ander ». De positieve behandeling
speurt den zin en de geestelijke beteekenis na van het
religieuze denken, willen en voelen.
Een van hare onvergankelijke resultaten bestaat juist
in de vervreemding van elkander van het goede en het
heilige. Eeuwen lang waren beide solidair. Het religieuze
en het heilige vertegenwoordigden geen eigendommelijke
reacties van den mensch. Het waren immers verpersoonlijkte weerspiegelingen van de moraal. Het religieuze was
de van buiten de rode aangebrachte fundeering van de
zedelijkheid. Kant oordeelde er nog op die wijze over.
Doch met deze opvatting heeft de philosophie afgerekend.
Zij heeft het heilige en het religieuze hersteld in hun zelfstandige, van alle andere waarde onafhankelijke reinheid
en ongereptheid.
Ik ben er wel bewust van dat het bovenstaande onze
blikken een eind buiten de begane wegen van de overgeleverde wijsbegeerte voert. Is het een kwaad de makke
gedweeheid af te leggen am eens voor eigen rekening
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de dingen in het Licht van zijn persoonlijke meening te
beschouwen ? De wijsbegeerte sprak over God in een heel
ander verband. Voor haar lag de wereld als een eindig
en onvolmaakt geheel, dat uit geheel zijn wezen en uit de
geringheid van zijn kracht om een schepper en een oorzaak riep. En deze waren onvermijdelijk God. 1k herhaal
het, het groote mysterie van de wijsbegeerte die het met
zich zelf ernstig meent is te weten waarom er iets is in
de plaats van niets. Het overige, waarom de dingen zoo
zijn, enz., is betrekkelijk gemakkelijk in vergelijking met
de eerste vraag. Doch deze eerste vraag is volkomen
rechtmatig, want zij geeft ons den sleutel van het heelal.
Wie deze heeft beantwoord, hoeft voor het overige geen
vrees te koesteren. Welk is echter het antwoord ? Er is
niet een antwoord, maar er zijn antwoorden, b.v. om er
maar twee in 't algemeen met hun philosophischen naam
aan te duiden :het thelsme en het pantheisme. Doch er is
feitelijk geen afdoende antwoord van het standpunt der
philosophie uit, omdat zoowel de theistische als de panthelstische ons met gelijke kracht van antwoord kunnen
dienen. Deze weg naar God die de weg was welken Thomas
van Aquino verkoos, is dus volstrekt niet zonder bezwaren, al is hij de meest natuurlijke.
Toen deze metaphysisch-ontologische weg in opspraak
gebracht was door een niets ontziende wijsbegeerte, herinnerde men zich dat de H. Augustinus, de eerste en wellicht de grootste praeceptor van het Westen, een anderen
weg was ingeslagen, waarbij de geheele stoffelijke wereld
eenvoudig buiten beschouwing blijft. Augustinus verhief
integendeel de geestelijke realiteiten in den mensch tot
voetschabel van ons Godsbesef en van onze Godszekerheid.
In onzen geest huizen volstrekte denkbeginselen en in
ons hart schuilen onaantastbare, zedelijke begrippen. Vanwaar komen deze volstrektheid en deze onaantastbaarheid ? Waaraan ontleenen zij die zoo sterk dwingende
kracht dat de mensch er zijn volwaardig mensch-zijn bij
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inboet, wanneer hij aan een van beide tornt ? Augustinus
wist te zeggen dat die kracht afstamde uit de geaardheid
der beginselen en begrippen zelf, die de afstraling zijn in
den mensch van de eeuwige waarheden en de hoogste
waarden die van alle eeuwigheid af en in voile onvergankelijkheid berusten in den geest van God en die den
geest van God zelf uitmaken.
Ook deze weg werd door de respectlooze wijsbegeerte
afgesloten met de bedenking dat wij hier slechts de verzakelijking hebben van zuiver subjectieve ideeen, en dat
wij aan ideeen het karakter van dingen toekennen, hetgeen in het algemeen als ontoelaatbaar ontologisme wordt
bestempeld en geweerd. Dan eerst voelde men de ontoereikendheid van het analytisch denken en kwam men als
vanzelf op de gedachte tot de ervaring terug te keeren
om te beproeven de waarneming, de vergelijking en de
zinsontvouwing der aanwezige vormen van heiligheid en
godsdienstigheid uit het wezen dezer waarden op onontwijkbare manier af te leiden. Ret is een feit dat het
heilige den loop van de menschelijke historie laat vergezeld gaan met een ongemeen groote hoeveelheid van aanzijnsvormen. Hun gemeenschappelijke ondergrond zal ons
wellicht, zoo oordeelde men ten minste, het waarachtig
wezen van het heilige en van het religieuze aan de hand
doen. Aan deze historisch-psychologische studie danken
Rudolf Otto en Max Scheler het ruimste deel van hunne
bekendheid. Aan deze nieuwe en chronologisch laatste
poging is elke bedoeling van wettiging en apologetica
vreemd. Zij verklaart niets, doch beschrijft waarheidsgetrouw en innig begrijpend hetgeen zich op de wereld
afspeelt onder den mantel van het religieuze en van het
heilige.
Zou het met deze beide niet gaan zooals het met elk
groot philosophisch vraagstuk gaat ? Het heilige en het
religieuze zijn wellicht in de allereerste plaats geen verstandsproblemen, maar zielswerkelijkheden en levensfei66

ten, die wij niet met de rede, doch met het leven hebben
uit te vechten. De verstandelijke arbeid om het religieuze
schept geen religieuze overtuiging, doch is slechts bij
machte om een reeds tegenwoordige overtuiging te verstevigen of, en dat gebeurt minstens even vaak als het
eerste, te verzwakken. Elke verstandelijke arbeid is op
dit gebied een achterafsche arbeid, die te laat komt en
die slechts dan de instemming van den geest kan verwachten, wanneer het doel reeds binnen de vlakten van
ziel en gemoed bereikt is.
Uit hoof de van een complex oorzaken, die wellicht van
mensch tot mensch verschillen, heeft ieder van ons zijn
weg gekozen en zijn geest bepaald, want God is voor
ons alien het algemeen intersectiepunt van al de geestelijke levenswaarden. Die keus hebben wij onbewust getroffen, maar eens getroffen, wordt zij in ons plotseling
een van die levenszekerheden, waar wij niet meer buiten
kunnen eens als ze ons hebben aangegrepen en die wij
niet meer kunnen afleggen eens dat wij er ons mede
omkleed hebben. Wie eens in God heeft geloofd, gelooft
er in voor alle eeuwigheid. Wij mogen redeneeren zooveel
wij willen, ons illusies voorspiegelen zoo mooi als wij
kunnen, zij stooten alle of op de onrust van het gemoed,
die als het criterium van ons geloof en overtuiging is.
In tegenwoordigheid echter van de hypercritische twijfelnatuur van het verstand, van de veelvuldigheid van
Godsbegrippen en religieuze vormen, van critiek en polemiek, voelt zich ieder mensch tot een gewetensonderzoek
verplicht om zijn overtuiging zeker te stellen in dat
concerto van afwijkende meeningen, om ze tegenover de
verleiding van zich zelf te verdedigen en te verstevigen.
Daar begint de opdracht van het verstand. Nooit of nimmer verkeert de mensch — daarop bestaat geen enkele
uitzondering — in een toestand van volmaakte, religieuze
onverschilligheid. Het eeuwige en het heilige zijn iedereen
een troost of een last. Maar nooit zijn ze niets. Het ver67

standawerk rond deze beide kan dus uiteraard nooit van
het luchtledige uit gevoerd worden. Het hoogste wat wij
in deze aangelegenheid menschelijkerwijze kunnen bereiken en verlangen, is de goede wil om in den loop van dit
critisch rekenschap vragen onze persoonlijke overtuiging
een oogenblik tusschen haakjes te plaatsen.
Wij verkeeren in dat opzicht in den geestestoestand
van een Descartes. Wij vinden ter gelegenheid van ons
nadenken over godsdienst en heiligheid een soort methodischen twijfel uit. Doch deze twijfel is geen waarachtige,
geen beleefde en doorvoelde, maar een gewilde toestand,
waarin wij ons voor een oogenblik verplaatsen. Het is
geen leven, maar een procede. Naar gelang van het persoonlijk afgericht zijn van ons eigen wezen, wettigen wij
onze religieuze overtuiging en zekerheid door bemiddeling
van een der groote bewijswegen die ik hooger aanhaalde.
Zoo wij ons vooral laten imponeeren door het wereldfenomeen, dan vinden wij vanzelf den metaphysischen
weg naar God. Spreekt het geestelijke luider in ons, dan
zijn wij in dat opzicht geestesgenooten van Augustinus.
Doch in de beide gevallen geldt onvoorwaardelijk dat
diep van zin vervulde woord van denzelfden Augustinus :
Gij zoudt God niet zoeken, indien ge Hem niet reeds vooraf
had gevonden. Dat is inderdaad zoo. Het verstand vindt
niets. Het wettigt in onze eigen oogen wat wij reeds van
elders uit hebben gevonden.
Er zijn evenveel apologetica's als er zielssoorten zijn.
Er is niet eene, alleengeldige apologetica. Mocht men dat
maar willen begrijpen ! Waarom ? Omdat er ten slotte
niet een, enkelzinnig, geestelijk menschentype is, dat in
zijn royale afgetrokkenheid ook voor elken mensch zonder
uitzondering bindend wezen zou en aan wiens wezenskenmerken hij noodzakelijkerwijze zou dienen te beantwoorden. Elke apologetische weg geldt ja, mits hij beperkt
worde tot een daarmee overeenstemmende en daarop aangepaste zielsgroep, en mits de andere beperking dat hij
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niet geschikt is om een nog afwezige geloofs- en Godsovertuiging bij te brengen, maar om voor een reeds aanwezige rekenschap of te leggen voor ons critisch bewustzijn, en hem in de mate van het mogelijke te hullen in
een rationeel gewaad. Want het blijft waar dat wij alien
reeds geofferd hebben op het altaar van den onbekenden
God, als wij ons voornemen hem onder een nieuwe gedaante
te vatten.
Evenmin uit de godsdienstphilosophie als uit de apologetica ontspringen noch de godsdienstige overtuiging,
noch de zin voor het heilige. Het is niet de taak van de
moraal ons gedrag te regelen, maar wel rationeel rekenschap te geven van de onderschikking van ons doen en
laten aan zedelijke normen. De moraal heldert het zedelijk
oordeel op, doch maakt niet zedelijker. Philosophie en
apologetica helderen het religieus oordeelen op, doch
kweeken geen religieuze gezindheid aan. Daarom is moraliteit zooveel belangrijker dan moraal, en is de zin voor het
heilige zooveel belangrijker dan de sterkste apologetica
en dan de breedst om zich heen grijpende godsdienstphilosophie.
Misschien hebt u tegen deze manier van voorstellen
een tegenwerping bij de hand, nl. hoe het toch onloochenbaar verschijnsel der bekeering verklaren, wanneer de
geestesafbakening tusschen de psychische menschengroepen zoo sterk geschiedt ? Moet men dientengevolge niet
aannemen dat sommigen van de eene zielsgroep tot een
andere kunnen overgaan ? Het weze me toegelaten op
mijn beurt een vraag te stellen, nl. deze : Zijt gij daar
zoo stellig zeker van ? Moet het globaal verschijnsel, dat
men zonder vooroordeel natuurlijk niet loochenen kan,
dan wel op die manier geinterpreteerd worden ? Psychologische essais, autobiographien, enz. zijn mij immer een
zeer gewaardeerde lectuur geweest en moesten het ook
zijn voor iemand, die vermoedt dat men aldaar de donkere
doolwegen van den geest op het spoor kan komen, en men
daar de geheime drijfveeren die elke geestelijke ontwikke69

ling in beweging zetten, stuk voor stuk zou kunnen nagaan.
Welnu, in de plaats van de interpretatie welke tegen
de voorgestelde opvatting strijdt heeft die, zij het ook
literaire psychologie iets anders geleerd dat even kostbaar aan ervaring is uitgevallen, nl. dat het fenomeen
van de bekeering geinterpreteerd zooals het hierboven
geschetst is eenvoudig niet bestaat. Ongetwijfeld komt het
vaak voor dat iemand zich langzaam of plotseling onderwerpt aan een hem vroeger onbekende of althans onvertrouwde religieuze uitwendigheid, dat hij een dogma gaat
belijden dat hij vroeger niet kende en zeker niet beleed,
een ritueel meeleeft dat hij vroeger misschien minachtend
voorbijging en zich een discipline aanpast die hem drukkend scheen. Ver van mij tastbare ervaringsfeiten te
ontkennen. De interpretatie echter die men ervan geeft is
misschien niet zoo klaarblijkend. In elk geval een andere
is zeer goed aanneembaar en verstoort niet in het minst
de zoo pas ontwikkelde denkbeelden.
Het is volstrekt niet noodzakelijk zich in te beelden dat
dergelijk mensch feitelijk een ander mensch is geworden
en dat hij zijn vroeger ik heeft afgezworen om als neophiet
en catechumeen zijn opwachting in een andere psychische
groep te gaan maken. Hij behoorde integendeel van huize
uit tot deze groep ; zijn natuurlijke, psychologische regio
was deze laatste. Uit geheel zijn wezen, met geheel zijn
wil en met een gelijkgericht animo van gemoed vertegenwoordigde hij reeds den lateren mensch die slechts voor
vreemden en op afstand met een openbaring gelijk staat.
Voor de bekeering behoorde hij reeds tot het geestelijk
huis waar hem naderhand onderdak zal worden verleend.
Hij miste echter het duidelijk inzicht in zijn eigen toehoorigheid tot de groep die hem zal ontvangen. Wie kent
de voile kracht, het ware onderkomen, de ijzeren consequentie van zijn geestelijke aspiraties volkomen ? De biographie van de groote bekeerlingen bewijst in de meeste
gevallen hoe een donker gevoel van niet op de plaats te
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wezen waartoe zij bestemd waren ze het levee door vergezelde, en hoe geleidelijk of plotseling dat besef voor hen
een verblindende evidentie is geworden. Van dat oogenblik
of weten zij voor hun geestelijke aspiraties den uitwendigen worm te vinden die op een zelfde geestelijk diapason
staat. Van overtuiging veranderen zij niet. Zij bewaarden
gaaf en ongeschonden hun onverliesbare psychische tonaliteit. Zij bleven met een woord hetgeen zij altijd geweest
waren. Doch binnen de omtrek van hun eigen spiritualiteit ontdekten zij die levende, georganiseerde werkelijkheid die met hun spiritualiteit harmoniseert, waaraan zij
vroeger onachtzaam zijn voorbijgegaan. Zij hebben die
sociale structuur erkend die met hun geestelijke structuur
verwant is. Zij hebben de orde ontdekt waaraan zij in
eensluidende harmonie kunnen arbeiden in deelgenootschap met de velen die zooals zij denken, willen en voelen.
Dit stukje psychologie kan ook een richtsnoer worden
voor den apologetischen arbeid, waartoe zich elk kerkverband en elke belijdenis verplicht acht. De waarachtige,
doelmatige rol eener levende apologetica zou moeten bestaan in den ideologischen uitbouw van de geestelijke
structuur van den godsdienstvorm op zooveel manieren
als maar mogelijk is, in plaats van zich blind te staren
op het twijfelachtig succes eener rationalistische apologetica, waarvoor de ziel met haar onuitgesproken affiniteiten, haar geestelijke voorkeur en haar onuitsprekelijke
innigheid niet schijnt te bestaan. Wil zij haar zelotische
doelmatigheid niet missen, dan moet aan het grootste
getal geestelijk bewegende menschen de gelegenheid worden geboden zich in de structuur eener bepaalde belijdenis te herkennen en te weerspiegelen. Een dergelijke
opvatting heeft wel tal van centrifugale bewegingen buiten de belijdenis geleid, doch de les van de overzijde moge
ook voor de orthodoxie een les zijn. De grondfout van de
heerschende apologetica bestaat hierin, dat zij God gaat
zoeken in de metaphysica, terwijl de ervaring leert dat
God stellig overal is, uitgenomen in de metaphysica.
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VI. HET PROBLEEM VAN DE GESCHIEDENIS
Van den beginne of aan heeft de mensch de onmiddellijke omgeving willen begrijpen waarin zijn leven verloopt,
hij heeft de natuur ondervraagd langs het kanaal van de
Godheid, van de metaphysica en van de positieve wetenschap, zooals A. Comte het zich voordroomde. Hij heeft
haar krachten willen capteeren en dienstbaar waken aan
zijn leven. Hij heeft de natuur willen dwingen tot zijn
dienstmaagd. Hij verwachtte van haar levensweelde en
levensvreugde. Zich zelf echter heeft de mensch gedurende langen tijd vergeten. Zelden was hij en waren zijn
gelijken in zijn oogen een probleem. Het was een vanzelfsprekendheid dat hij er was. Het verleden van het menschengeslacht stond hem wel voor den geest, doch niet
zoozeer als object van nadenken dan wel als voorwerp
van vereering. Het verleden was een religieus iets in den
vorm van den cultus der voorouders, een nationaal iets
in den vorm van den cultus der pioniers van lands- en
volksgrootheid. Zelden beteekende het verleden een humanistisch iets, nl. een vraagstuk waaruit geestelijke nieuwsgierigheid en geestelijke belangstelling uitstralen.
En nochtans zijn ons ontelbare generaties voorafgegaan
met dewelke wij, of wij het willen of niet, solidair zijn.
Doch elke generatie schijnt zich slechts een vorige te
herinneren en om de hare alleen bekommerd te wezen.
Elke generatie gaat royaal door het leven met de eeuwigheidsconceptie die de roos bezit welke oordeelt dat volgens
rozen-geheugen nog geen tuinman is gestorven. Omdat
ieder van ons gevat is in de groote levenscontinuiteit en
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een schakel uitmaakt in dat groote geheel dat zonder
onderbreking eens geboren naar zijn einde spoedt, is er
voor den mensch een geschiedenis, en is de geschiedenis
een gebied dat waardig gekeurd is om onder het zoeklicht
van den geest te worden genomen.
De geschiedenis is een proces met begin, verloop en
einde, en zooals elk verloop is het tegenwoordige gedrukt
tusschen een dubbel niet, tusschen het niet van het verleden dat reeds was en het niet van de toekomst dat nog
niet is. De aanvang heeft als historisch probleem den
mensch minst van al weten te boeien. Waar hij heengaat
is van grooter gewicht voor hem dan vanwaar hij komt.
De zin en de beteekenis van het leven liggen meer in het
groote raadsel van het einde dan wel in den naklank van
het begin. Het verleden is voorbij, onveranderlijk gegeven
en daarom een voorwerp van geestelijke, retrospectieve
nieuwsgierigheid die het actueele leven minder belang
inboezemt. Het actueele daarentegen staat in de schaduw
van de toekomst. De idee van toekomst is misschien een
uitsluitend menschelijk gegeven : het dier schijnt geen
voorstelling ervan te hebben en ook voor het goddelijke
zijn kan de idee van toekomst niet bestaan wegens de
altegenwoordigheid op elk moment. Zij is een specifiek
menschelijke aangelegenheid, kenschetsend voor den
mensch in de wereld, een onder de schrijnende dingen
welke hem voortdurend zijn beperktheid voor oogen houden, ook op momenten en op plaatsen waar hij meent
vooraan te staan.
In twee dingen stellen wij belang omdat zij voortdurend
ingrijpen in ons dagelijksch leven, en omdat de zin en de
waarde van het leven er rechtstreeks afhankelijk van
zijn. Dat is nl. in de eerste plaats de zinbepaling van
geheel het menschheids- en het wereldproces, waarin wij
gevangen zijn, en dat zich in ons vertijdelijkt en actual],
seert, en in de tweede plaats de bestemming naar dewelke
geheel het proces heenspoedt als naar zijn uiteindelijke
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vervulling en naar zijn absoluut, eeuwig rustpunt. Het
probleem van de geschiedenis als philosophisch vraagstuk
maakt derhalve deel uit van de wereld- en levensbeschouwing van eenieder. Deze laatste levert de arbeidscategorieen waaronder wij de geschiedenis moeten zien ten
einde ze to kunnen inlijven in het geestesbezit eener ontwikkelde persoonlijkheid.
Wanneer de philosophie handelt over geschiedenis, heeft
zij dus niet dat studievak op het oog dat men geschiedenis
noemt, waarin datums een voorname rol spelen en generaals totnogtoe het hooge woord voerden. Zij streeft geen
samenschakeling na van gebeurtenissen volgens het beginsel van hun causale verbondenheid. Zij is niet de beschrijving van wat zich op een bepaalde plaats van de
wereld gedurende een bepaalde tijdspanne heeft afgespeeld. Zij is niet die empiristische wetenschap die Rickert
zoo verkeerd voorstelde, wanneer hij ze tot tegenhangster
van de physica bestempelde als de wetenschap van het
concreet gebeuren. Geschiedenis als philosophisch voorwerp van onderzoek bestaat in de zinbepaling van het
proces dat de menschheid voltrekt als wereldhistorie,
waarvan elk individu een schakel uitmaakt, en waar het
op de spits drijven van het individueele leven in conflict
geraakt met de bovenordening van het menschheidsgebeuren als beslissende factor in het leven van den enkeling.
Elke historie vertegenwoordigt een proces, heeft dus
een begin, een verloop en een bestemming. Ook de wereldhistorie. Wat heeft aan den aanvang van dit alomvattende
proces gestaan en vanwaar moest de menschheid haar
aanloop nemen ? Kan deze aanvang, ondanks het stilzwijgen der gegevens en ondanks den ondoordringbaren
mist welke van een bepaald moment of over het verdere
verleden der dingen hangt, door philosophische overweging ontworsteld worden aan de geestelijke wezenheid
van menschheid en leven zeif ? Welke drijfkrachten schijnen de voorwaartsche beweging die het universeel leven
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beschrijft te geleiden en is het inderdaad juist dat zijn
beweging wel immer een voorwaartsche is ? Welke bestemming loopen wij in deelgenootschap met all onze lotgenooten tegemoet, en waar ligt de voltrekking welke de
historie in voile onbewustheid najaagt en die ons moet
toelaten elke phase te beoordeelen voigens den afstand
waarop zij zich van dit punt van vervulling bevindt ?
Aan het eene uiteinde van de historische beweging
gaat het om den inzet van de menschengeschiedenis. Van
velerlei gezichtspunten uit kan deze inzet worden gevat.
Wanneer wij het scheppingsverhaal van de Genesis als
grondplan nemen, bestaat het probleem van den aanvang
in de beschrijving van het scheppingswerk van God op
den laatsten paleontologischen scheppingsdag. Een autem
wiens naam me niet te binnen valt heeft eens gezegd
dat onze wetenschap niet verder reikt dan tot den vijfden
scheppingsdag, en dat wij ons bijgevolg moeten tevreden
stellen met de onmiddellijke antecedenten, waaruit het
menschdom ontstaan is. De paleontologie beschouwt den
mensch als het eindstadium van de ontwikkeling der
organische wereld, en is zelfs van oordeel dat de organische wereld in haar geheel sedert de aanvang van de
menschengeschiedenis een fixiteit heeft verkregen in tegenstelling tot de evolutie welke de paleontologie constateert in de voOrmenschelijke ontwikkeling.
De philosophie echter stelt meer belang in een ander
vraagstuk dan in de inschakeling van den mensch in deze
paleontologische evolutie. Zij wil achterhalen hoe de
menschheid is begonnen en aan welke oorzaken haar
ontstaan is toe te schrijven. Thomas van Aquino meende
dat het volstrekt niet strijdig is met het gezond verstand
dat de schepping mede-eeuwig zou kunnen zijn met den
schepper. Doch daardoor wordt feitelijk niets opgelost,
omdat de ontstaansmodaliteit er over het hoofd wordt
gezien. Uit een wijsgeerig oogpunt kan men slechts op
drieerlei wijze deze modaliteit beschouwen. Ofwel dankt
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de menschheid haar ontstaan aan het direct scheppend
daartoe
paleontologiseh materiaal benuttigde, doch in elk geval

fieri van God die, toen hij den mensch maakte, wel

een specifiek, onherleidbaar wezen tot het bestaan riep
waarvoor de onmiddellijke antecedenten niet geheel toereikend waren. Een tweede opvatting is geschoeid op
Hegeliaanschen leest. De absolute werkelijkheid is die
van den albevattenden geest, wiens ontijdelijke zelfheid
nochtans streeft naar vertijdelijking en verbijzondering
en die, wanneer hij afdaalt van het hooggebergte zijner
absoluutheid naar de vlakte der concretisatie, den mensch
en zijn historie verwezenlijkt als momenten van tijdelijke
en ruimtelijke realiseering. Dat is de idealistische opvatting. Ofwel — en dat is de derde houding die men tegenover het aanvangsprobleem kan innemen — weten wij
hoegenaamd niets over den aanvang zelf en is elke bespiegeling daarover een bodemlooze droomerij, die wel een
bepaalde, subjectieve levenswaarde kan hebben, doch Been
aanspraak kan maken op een rationeel-gefundeerde en
wetenschappelijk steekhoudende waarde.
Op den keper beschouwd, is de aanvang van de menschengeschiedenis nog minder dan de aanvang der natuurgeschiedenis een verstandsprobleem en een object van
wetenschap. Zij is een bij uitstek religieus probleem dat
langs den kant van het geloof en niet langs den kant
van het weten kan opgelost worden. Elke bijbel begint
met het verhaal der schepping en het in illo tempore wordt
bepaald door den religieuzen habitus van den mensch.
Kant schreef op zijn beurt over den vermoedelijken aanyang der menschengeschiedenis. Doch ook hij bracht het
niet verder dan tot de herschepping van het bijbelverhaal
in een rationalistische taal. Het beroep op den bijbel
schijnt de eenige weg te zijn die toelaat ons de geboorte
van de menschheid voor te stellen, en deze voorstelling
staat of valt met de geestelijke lotgevallen van het bewuste
bijbelverhaal zelf.
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Met het historisch proces of verloop is het anders
gesteld. Hier viert de philosophie hoogtij en zelfs, wanneer de historici hier van een gewettigd scepticisme blijk
geven, zet zij onbekommerd en onbezorgd haar taak van
zinsbepaling voort met een echt koninklijke onverschilligheid voor de bij-de-grondsche opvattingen der positieve
geschiedschrijving. Zij moet rekenschap afleggen van den
loop der dingen, omdat zij in den geest zelf een onweerstaanbare neiging aantreft om een proces van zulken
universeelen aard als dat van de geschiedenis niet aan
het toeval over te laten. Het toeval brengt nooit verklaring : het is een bestendige bekentenis van machteloosheid. Strijdt de gehechtheid van den geest aan causale
verheldering tegen het toeval, het strijdt evenzeer tegen
den wil voor orde en evenwicht, in een proces van zulken
omvang een chaotische dooreenwarreling te zien welke
ondoordringbaar zou wezen voor een verstandelijke peiling. Integendeel, wij zijn van natuurwege geneigd daar
een orde in terug te vinden welke aan voor den geest
bevatbare drijfkrachten beantwoordt. De geschiedenisphilosophie is hoofdzakelijk afgericht op het ontdekken
der drijfkrachten die het historisch proces bewegen, die
het rationeel doorschouwbaar maken en die de historie
op onbewuste doch noodzakelijke wijze naar een vooraf
bepaald einde voeren. Zooals bij elke activiteit zijn in de
beweging der geschiedenis, proces en eindbestemming
solidair en onafscheidbaar aan elk ander gebonden. Men
kan geen proces in den echten zin van het woord verstaan
zonder dat de voorstelling der africhting en bestemming
er niet voorlichtend op inwerkt.
Daaruit kan direct de zekerheid afgeleid worden dat
zijn drijfkrachten niet zullen ontspringen uit de positiefwetenschappelijke inzichten die de geschiedschrijving ons
aan de hand doet. Zij zullen integendeel, ook wanneer zij
van positief-historisch standpunt uit onwaarneembaar
zijn, aan de historische werkelijkheid worden voorgehou'
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den als richtlijnen en ordonneerende begrippen. Zij ontleenen hun realiteit en waarde aan een voorafgaandelijke
metaphysica van wereld en leven, waarin de historische
totaalvisie reeds principieel gepraeformeerd is. Het gaat
er in dat verband eens te meer niet om het vastleggen
van een empirisch-bereikbaar gebeuren, doch het gaat
om een rationeel begrijpen van de dingen van uit een
metaphysische dogmatiek. Deze weg is altijd vol gevaren.
Voor de geestelijke gezondheid en voor een zakelijk stoffeeren van den geest is er niets gevaarvollers dan de
almacht welke men aan de aprioristische metaphysica
toekent die slechts zich zelf kent, en die werkelijk geen
oog heeft voor de tallooze geheimzinnigheden die de realiteit bevolken, van het oogenblik af dat zij maar een
woord en een term vindt om ze aan te duiden en dan
meent het werkelijke te hebben gevat en het mysterieuze
te hebben onthuld.
Wij hebben af te rekenen met een zoo grooten rijkdom
aan dergelijke verklarende drijfkrachten dat ik er niet
kan aan denken om ze hier op te sommen. Alle echter
streven spijts hunne verscheidenheid en onherleidbaarheid
toch een zelfde hoofddoel na, nl. zij probeeren de rationeele substructuur uit te bouwen waarvan de empirische
koers van de geschiedenis afhankelijk is, en waardoor
deze koers als een zinvol geheel door den geest kan worden
begrepen. Het gebeurt nu ook wel dat juist deze metaphysische standing het verbiedt een dergelijke geestelijke
beteekenis te ontdekken of te onderstellen in den vloed
der gebeurtenissen. Zulks is b.v. het geval met de levensphilosophisch gerichte geschiedenisphilosophieen. Geest en
leven verhouden zich in de meening van een Kluges, een
Lessing, een Nietzsche, een Spengler als vijandige cornponenten, vermits de vergeestelijking van het leven diens
dood als oorspronkelijk gegeven beteekent en de antinomie
tusschen de bewuste idee en het directe beleven onoplosbaar wordt. Het spreekt vanzelf dat in deze omstandig79

heden de levensphilosophie slechts twijfel en wantrouwen
kan koesteren tegenover de philosophie der geschiedenis,
welke ze wil doordringen van ideeen en ze langs het
kanaal dezer leidende ideeen als een zingevende wetenschap wil bepalen. Dan hoort men Lensing deze philosophie brandmerken als een Sinngebung des Sinnlosen, dus
als de ontheffing van iets dat oorspronkelijk buiten de
marge van den geest, van het bewustzijn en van de idee
staat uit deze irrationeele sfeer naar die van rationeel
inzicht en van ideologische verheldering. Afgezien van
deze laatste, die feitelijk neerkomen op de ontkenning
der geschiedenisphilosophie, belet voor de andere de eene
zelfde doelafrichting niet dat zij zich onder veelkleurige
aspecten voordoen.
Een eerste groep rationaliseeren de geschiedenis tot
een metaphysisch betrouwbaar gebeuren door het inweven
in dat gebeuren van een positieve inmenging van transcendente, bovenhistorische wezens, die de menschheid
ongezien en onvermoed, maar toch doelmatig en zeker
naar hare bestemming leiden. Wanneer Augustinus b.v.
en in navolging van zijn Civitas Dei-visie, Bossuet de
historie zien als de progressieve ontvouwing van het oorspronkelijk goddelijk plant dat de schepper als een organiek decreet aan den loop der dingen van alle eeuwigheid
of imponeerde, zijn de wil van God en de eindbestemming
waartoe hij de menschheid in het scheppingswerk geroe-

pen heeft, de rationeel toereikende verklaringsgronden
van het historisch gebeuren en de voldoende normen tot
zijn geestelijke appreciatie.
Nog strenger rationalistisch dan deze religieuze visie,
beschouwde Hegel de geschiedenis als de progressieve
afdaling van den albevattenden geest tot de tijdelijkheid
en tot de sfeer van het empirisch stoffelijke. De geschiedenis is ten slotte het proces der zelfopenbaring van den
geest dat zich in de achtereenvolgende phases afspeelt
volgens het beroemde drieledig dialectisch schema, dat
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zooveel onheil heeft gesticht in de wijsbegeerte. Buiten
deze suprahistorische factoren, worden nog meerdere,
doch ditmaal in de historie zelf bewegende dingen ingeroepen om de rationaliteit van den schijnbaar ordeloozen
vloed der gebeurtenissen te waarborgen. Zoo gelden b.v.
het ras, het yolk, een sociale klas of een geniaal individu
als de werkende oorzaak die de koers der dingen in laatste
instantie veroorzaakt en dan dezen koers achteraf verklaart. Voor geheel deze groep ligt de verklaring van de
geschiedenis bij Karen aanvang : zij zijn alle gecopieerd
op de theistische conceptie der geschiedenis, ook wanneer
andere wezens God vervangen in zijn qualiteit van wereldregent.
De tweede groep integendeel ziet af van het oorsprongsmoment en van de effectieve leiding der dingen door op
zich zelf bestaande wezenheden. Zij heeft veeleer de oogen
gericht op het einde, op het doel of de bestemming welke
de menschheid moet nastreven en die aan de beweging
der historie haar rationeel karakter verleenen. Daarover
zijn de verschillende historische synthesen van deze groep
het alle eens. Zij verschillen juist door de verschillende
bestemming die zij eraan voorschrijven in aansluiting met
hun persoonlijke, philosophische houding. Deze bestemming is natuurlijk geen realiteit, maar een idee of een
ideaal dat tot werkelijkheid moet worden omgezet door
de activiteit der enkelingen en door de geheele beweging
der geschiedenis zelf. Het zullen dus geen realiteiten zijn
die worden ingeroepen, doch slechts methodologisch-systematische perspectieven, welke een rationeele orde teweeg brengen in den vloed van de dingen. In plaats van
constitutieve beginselen van de geschiedenis, die daadwerkelijk van boven af of van binnen uit in de geschiedkundige ontwikkeling ingrijpen, zijn het nu slechts regulatieve beginselen van den geest, die de rede toelaten
orde en regelmaat te construeeren in hetgeen zich in de
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ervaring juist aandient door gebrek aan orde en door
afwezigheid van regelmaat.
De edelgeaarde ideologie van de XVIIIde eeuw is buitengewoon rijk geweest aan dergelijke perspectieven.
Haar rationalisme was het geschikt terrein tot het welig
opbloeien van een geschiedenisphilosophie. Zou het niet
de grootste triomf van de rede zijn, wanneer deze haar
meesterschap zou kunnen doen gelden over een gebied
dat er van natuurwege schijnt buiten te vallen ? Zoo zien
de wijsgeeren van dezen tijd de geschiedenis achtereenvolgens als de progressieve verwerkelijking van de vrijheid geestelijke of burgerlijke —, of van de moraliteit,
of onder den methodischen gezichtshoek van den ononderbroken vooruitgang. Vaak droomt men van een idealen
paradijstoestand waar deze idealen werkelijkheid waren
of zullen worden en waar bijgevolg de geschiedenis als
beweging ophoudt te bestaan. Meestal echter denkt men
aan een oneindig proces van toenadering dat nooit zal
voltrokken zijn in zijn volledige gaafheid, waarbij bijgevolg
de eeuwige roepstem van het ideaal de menschheid zal
blijven wekken naar veredeling en de geschiedenis dus
practisch zonder laatste vervulling laat.
Men kan natuurlijk twisten tot in het oneindige over
dingen van dergelijken aard en vooral wanneer men zich
voorneeTnt de waarde .dezer voorstellingen uit te maken.
Zij hangen samen met een metaphysica en naar gelang
men deze metaphysica aanvaardt of verwerpt, wordt
tegelijker tijd over de met haar solidaire geschiedenisconceptie beslist. En deze waardebepaling valt dan ook
zeer verschillend uit naar gelang het standpunt waarop
men zich plaatst. Alle historici zijn het terecht eens over
het philosophisch wezen van deze discipline, alsmede over
de verwoesting die zij in het positief-historisch onderzoek
aanricht. Disciplines van dezen aard zijn geboren uit een
tegenstelling tot de positieve wetenschap en dat verklaart
de onvereenigbaarheid van beide. Het is een niet te
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ontkennen feit, dat, wanneer men een historisch-philosophisch schema als heuristisch beginsel aanvaardt in het
positief historisch onderzoek, men tot de caricatuur van
een historische wetenschap komt. Ook van zuiver logisch
standpunt uit kan men deze vermenging niet verantwoorden. Voert men alsdan in de structuur van een
empirische wetenschap geen aprioristischen factor in, die
zich te midden van het ervaringsmateriaal niet zal weten
te handhaven en toch immer aan betwisting zal blootgesteld
blijven, zoolang de positieve methode haar recht behoudt ?
Van het standpunt van den historicus uit is de heele zaak
vlug en gemakkelijk, doch negatief beslist.
Beschouwt men echter de philosophisch-historische
visies in het licht van die andere geestelijke behoefte van
den mensch aan een alles omvattende en tevens coherente
wereldbeschouwing, dan zijn de gegevens van het vraagstuk geheel anders geworden. Zelfs wanneer zij in de
oogen van den positieven geleerde slechts een mooie,
aangrijpende roman zou zijn die naar het verleden gericht
is of een dramatische profetie die het lot van het menschdom in haar schoot draagt, toch heeft ze voor de levensbeschouwing een andere taak te vervullen dan de geschiedenis zelf. Wegen wij echter de waarde of naar gelang
haar waarheidsgehalte, dan doen zich van exact-wijsgeerige
zijde onnoemelijke moeilijkheden voor.
Wij haalden hooger het theologisch standpunt aan. God
leidt de geschiedenis, omdat hij de schepping hare bestemming voorschreef en haar een richtingsplan voor hare
beweging meegaf, welke zij onbewust maar fataal tegemoet
loopt. Zeer goed, maar biedt de geschiedenis zelf daarvoor
het noodige bewijsmateriaal ? Kan men zoo maar overal
zooals de mysticus het doet in het groot en in het klein
den vinger Gods schouwen op elk oogenblik van de
geschiedenis ? Men hoeft niet eens het goddelijk wereldregiment te ontkennen. In de veronderstelling dat een
goddelijk plan zich in de historie voltrekt, toch is het ons
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verborgen. De afvloeiing van de historische beweging
zelf schijnt ons een dergelijk plan niet to openbaren en
voor een metaphysisch doordringen in de raadsbesluiten
van het Opperwezen moeten wij ons in passende nederigheid behoeden. De goddelijke leiding van de wereld met
hare uitspanning en hare richtlijnen liggen verborgen in
de Godheid zelf, en wanneer wij aan de geschiedenis het
geheim willen ontrukken, dat zij bergt in haar schoot,
stellen wij ons beperkt verstand in een mateloozen
grootheidswaanzin in de plaats van de alwetendheid van
den Eeuwige. De wegen van den Allerhoogste, leert de
Schrift zelf, zijn ondoorgrondelijk.
Hegel's volstrekte geest is de volmaakte verbeelding
van een leeke Godheid. Buiten zijn leek aspect is hij
omkleed met al de goddelijke attributen. Laat men zich
in de zinontvouwing van de geschiedenis leiden door
Hegel's beginsel voor wie de stoffelijke en geestelijke
historie de vertijdelijking en de verbijzondering beteekent
van den geest — in den echten zin van het woord : de
geest is dan mensch geworden — dan staan wij voor een
minstens even groote geslotenheid als bij de theologische
conceptie. Ten minste in een taal welke voor de menschen
verstaanbaar is, manifesteert de historie volstrekt niet
de alomtegenwoordigheid van den albevattenden en
alvoortbrengenden geest.
De edelmoedige ideologien die met tientallen den loop
van de XVIIIde eeuw afbakenen, pleiten meer voor den
hoogen gemoedsadel van die menschen, dan wel voor hun
zin voor werkelijkheid en hun zin voor logica. Zij
verdwijnen bij het onderzoek als gewichtslooze mythen en
berokkenen een niet geringe ontgoocheling aan wie ze
toetst aan de historische gegevenheid. Stellig zijn zij het
voorwerp van hoofsche conversatie geweest voor de
aanhangers van de Verlichting. Het Ancien Regime stierf
met de hoop op een betere toekomst op de lippen en het
paradijs voor oogen. Hun ideologien echter getuigen van
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zeer weinig wetensehap. Of aan al de dingen waarop de
Verlichters zich beroepen eenige effectieve kracht en
oorzakelijk arbeidsvermogen toekomt, kan slechts uitgemaakt door iemand die onvoorwaardelijk vertrouwen stelt
in het redeneerend verstand en die een critieklooze aanhankelijkheid betuigt voor onzen deductief-systematischen
geest. In hoever echter deze houding rechtmatig is, hebben
wij reeds meermalen in velerlei verband kunnen beoordeelen.
De vraag is alsdan ongetwijfeld : is de uitweg om zich
rekenschap te geven van de historische werkelijkheid
afgesloten ? Wellicht niet, als wij het nieuwe probleem
onder oogen nemen in het licht van een opvatting die wij
ook reeds hooger meer dan eens moesten inroepen. De
philosophie van de geschiedenis maakt deel uit van onze
wereld- en levensbeschouwing ; zij is bijgevolg een metaphysische constructie die het lot van de metaphysica in
elk opzicht deelen zal. Ware zij een positieve wetenschap,
dan zou ook de verhouding anders uitvallen. Nu echter
zijn wij misschien niet zoo ver van de waarheid, wanneer
wij zeggen dat ook in zijne conceptie van de geschiedenis,
de metaphysicus eenvoudig zijn geestelijken voorkeur en
zijn persoonlijken habitus van denken naar buiten projecteert en als objectief gehalte van de dingen aanziet
hetgeen de facto slechts de subjectieve inhoud is van zijn
eigen ziel. In dat geval, ziet en interpreteert hij de
geschiedenis in haar geheel en in haar groote onderdeelen
in functie van deze voorkeur, en zoo hij tusschen zijn
voorkeur en de geschiedenis een doorzichtelijk verband
— positief of negatief heeft weten tot stand te brengen,
oordeelt hij dat hij de geschiedenis verstaat en begrijpt.
En dat doet hij dan ook. Hij begrijpt ze inderdaad, omdat
hij haar zich zelf heeft opgedrongen als canon en norm.
Maar dan beseffen wij ook zonder de minste moeite dat
wij nooit in eenig essai over de philosophie der
geschiedenis iets aantreffen dat vergelijkbaar is met een
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objectieve kennis die langs analytisehen bewijsweg waar
gemaakt en zeker kan gesteld worden zooals de samenschakeling van meetkundige theoremata ons er een
tastbaar voorbeeld van leveren. Elk bewijs is een bewijs
kat'antropon, zooals de logica dat noemt, nl. een bewijs
dat vooraf een geestelijk geheel in den mensch onderstelt
waarbij de al of niet toebehoorendheid van eenig leerstuk
dient bewezen te worden. Elke philosophie van de geschiedenis is functie van een geest. Welnu, de geest van den
mensch heeft niet in elk geval een identische structuur.
Elke geestesstructuur is een gebied met eigen wet, met
eigen jurisdictie, met eigen instellingen, en al deze dingen
zijn anders gegroepeerd wanneer men met een andere
geestesstructuur te doen heeft.
leder mensch zal derhalve de geschiedenis zien en
beoordeelen volgens den aard van zijn ziel en van zijn
geest. Deze kunnen ook zeer goed elken rationeelen
samenhang in de geschiedenis loochenen. Het beste bewijs
daarvoor zijn ongetwijfeld de levensphilosophische geschie-

denisconcepties van een Lessing en een Klages. Het is
niet onmogelijk een conflict te ontwaren tusschen geest
en leven, want alles wat de geest over belevingsfeiten
versteent tot besef en bewustzijn is dood voor het leven
en dood als belevingsfeit. In dergelijk geval is de geest
slechts een vervalverschijnsel dat de oorspronkelijkheid
van het leven vernietigt en den mensch weet te paaien
met een ersatzproduct van geringer gehalte. Doch wanneer
men de geschiedenisconceptie verbindt met de organieke,
onverwoestbare structuur van ons geestelijk wezen, wordt
de aard van deze conceptie duidelijk, en kan men haar
waarde zonder dogmatische verwaandheid doch zonder
sceptisch nihilisme bepalen.
Eens te meer bouwen wij onze idee over het historisch
verloop van de dingen op in functie van en in analogie
met ons eigen, natuurlijk geestesleven. De wetmatigheid
van dit verloop zal gedicteerd worden door de conherentie
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die wij tusschen geest en geschiedenis zullen constateeren.
Zoo is het onvermijdelijk dat er geen enkelzinnigheid
bestaat noch kan bestaan in de interpretatie van de
geschiedenis, omdat zij fataal anders wordt wanneer
dezelfde gegevenheid onder het zoeklicht van een anders
geconformeerde ziel wordt gebracht. Maar zoo wordt het
tegelijkertijd duidelijk dat een bepaalde conceptie der
historie volstrekt onafwenbaar is voor een bepaald denker.
Het is geen zaak van willekeur of van vrije, veranderlijke
beslissing. Het is een zaak van geestelijk zijn of niet zijn,
waarmede een bepaalde geschiedenisconceptie vereenigbaar of contradictorisch is.
Men kan hier van relativisme gewagen, in zoover een
alleengeldige conceptie niet aanvaardbaar blijkt te wezen,
doch dat zijn wij verplicht mede te aanvaarden. Dat
relativisme echter is niettemin gedetermineerd door de
natuur van ieder mensch. Nooit of nimmer zal de geschiedenisphilosophie op een positief-historische waarde kunnen
aanspraak maken. Daarvoor ontbreekt de noodige fundeering in de ervaring der historische werkelijkheid, waarmede de philosophie der geschiedenis doorgaans geen
rekening houdt. Zij zal daarentegen altijd de spiegel zijn
van een ziel, die zich zelf weerspiegeld wenscht te zien
in de universeele menschheidsgeschiedenis, omdat zij in
den echten zin van het woord deze geschiedenis in hare
grondlijnen, in hare structuur, in hare aanvang, proces
en einde als duplicaat van zich zeif heeft opgebouwd.
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VII. DE PHILOSOPHIE VAN DE TECHNIEK
Hemel, wat is dat voor iets ? hoor ik u zeggen. Inderdaad, wie het pas honderd jaar geleden zou aangedurfd
hebben te spreken over de philosophie van de techniek,
zou zich bloot gesteld hebben aan het devoot misprijzen
van de wijsgeeren. Jammer genoeg voor hen is er echter
sedert de weergalooze ontdekking van Watt op de oppervlakte van de aarde veel veranderd. Elke groote wijziging
van de wereld, die woonplaats van den mensch, weerhelmt
in het leven, en wanneer het leven voor nieuwe belangencentra staat, bekruipt de philosophie de lust om er een
woord over te zeggen. Sedert honderd jaar is de geestelijke
bemeestering van de techniek als levens- en cultuurverschijnsel van nieuwen stijl een spannend en bijna tragisch
probleem geworden. Zooals het volgende hoofdstuk het
zal belichten, wordt aan de techniek vaak een aandeel
in de cultuur ontkend en met den titel van beschaving
gedoodverfd. Alsof het onderscheid met bijzondere bijbedoelingen, die liefst met den sluier van het stilzwijgen
worden omhangen, zich kon handhaven en aanleiding zijn
tot een scherpe scheiding van begrippen.
De min of meer artificieele inschakeling van de techniek
in het gebied der beschaving en haar uitsluiting buiten
de grenzen der cultuur is ten deele het makkelijk te
begrijpen resultaat van een zeer verspreide begripsverwarring. Het is immers bijna instinctmatig dat de techniek
verward wordt met het machinisme dat onze moderne
beschaving zoo geweldig en zoo scherp onderscheidt van
die uit vroeger dagen. Er weze nochtans de nadruk op
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gelegd dat zoo elk machinisme onder de idee van techniek
thuishoort, er zeer goed een techniek denkbaar is welke
niet aan den begripsinhoud van het machinisme beantwoordt. Feitelijk beantwoordt aan het begrip van techniek
elke vorm van menschelijke activiteit, elke arbeid in de
sociale beteekenis van het woord, elk beroep. En op dit
laatste zou heel wat meer dan naar gewoonte de klemtoon
moeten vallen. Want het begrip van beroep is een van de
cardinale noties die den vorm zelf onzer aanwezigheid
op de wereld als waarachtige cultuurwezens uitmaken.
Het is echter een feit, en dat verklaart de vergissing,
dat de meest dringende en ook de meest tragische vraagstukken der techniek opgerezen zijn gelijktijdig met de
weergalooze uitbreiding van den mechanisch-collectief
bedreven arbeid, die het aanschijn niet alleen van de
bedrijfswereld, maar ook van de wereld kortweg veranderde
deels door het capteeren van nieuwe natuurwetten en
-relaties, maar vooral door het dienstbaar maken van al
de bekende natuurkrachten aan den uitbouw van het
menschelijk leven.
Hoe vaak gebeurt het niet dat vlug denkende en met
tal van vooroordeelen behepte geesten de gansche problematiek van het technische inkrimpen tot de eene
constatatie, namelijk dat wij den enormen technischen
vooruitgang van de beschaving hebben ingeboet door een
evenredig verlies aan echte cultuur, en dat de zin voor
techniciteit die onze wereld heeft overrompeld gelijk staat
met een anemieverschijnsel in den zin der menschen voor
geestelijke cultuurwaarden. In deze constatatie ligt onge-

twijfeld een groat stuk waarheid. Dat is wel zoo geworden,
doch dat hoefde niet zoo to zijn.
Heeft immers de techniek haar bescheiden aanloop niet
genomen met het onderscheid tusschen dier en mensch ?
Het lijkt misschien op het eerste gezicht wel bevreemdend,
doch het heeft niettemin een goeden grond. Door techniek
wordt immers elke techniek en tactiek van leven verstaan
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— de woorden zijn, meen ik, van Oswald Spengler — dus
elke vorm van het menschelijk doen en laten in den
harden levensstrijd. Met deze bedenking vervallen voor
een ruim deel de motieven van het verzet die goed
geintentioneerde menschen richten tegen de techniek,
wanneer de structuur van het geestelijk menschenkind ter
spraak komt.
Want, zoo wij alles zorgvuldig afwegen, bestrijkt de
techniek een gebied waar het idealisme oneindig grooter
is dan op vele andere, hoog geschatte en sterk gewaardeerde gebieden. Immers elk technisch kunnen streeft een
doel na en vrijwel negen maal op de tien een doel van
geestelijken aard, al was het maar dit eene doel, nl. de
stoffelijke wereld to plooien naar de zelfstandige vereischten en naar de autonome doeleinden die de mensch als
cultuurwezen aan zijn leven stelt. Zoo kan men dat van
de speculatieve natuurwetenschap niet beweren. Stellig is
de techniek materieel bepaald en gebonden, en dus schatplichtig aan natuur en natuurwetenschap. Doch ze blijkt
niettemin een fragment uit het groot menschelijk rijk van
geestelijke waarden en doelstellingen. De wetenschap wil
slechts weten en daarom bepaalt zij zich veelal tot de
werkende, productieve oorzaak van de natuurbeweging.
De techniek daarentegen is ingeent op menschelijk handelen
en willen en wordt geleid volgens den canon eener menschelijke teleologie. Het spreekt vanzelf dat men ook de
techniek naar haar produceerende oorzaak kan vragen,
doch niets verzet zich tegen de meening dat haar morphologische structuur en haar inschakeling in de finaliteit
van het menschelijk leven tot haar fundamenteele aspecten zouden behooren.
Ik wil volstrekt niet ontkennen, want men moet geen
evidenties loochenen, dat een louter materialistische
conceptie van de techniek niet denkbaar is. Ik wil zelfs
meer toegeven dan dat, namelijk, dat wij met deze
materialistische conceptie het meest vertrouwd zijn
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geraakt, omdat wij nog met een voet binnen het positivistisch getij staan of althans van dat getij een aanzienlijk
deel van onze levensovertuiging hebben overgeerfd. De
mensch heeft de techniek tot stand gebracht uit hoofde
van levensnood en bestaansbehoefte. Hij werd daarin
gedreven door de noodzakelijke zorg voor het aardsche,
stoffelijk bestaan en uit vrees voor het wilde geweld van
een ziellooze, inhumane natuur. De techniek is een budget
van levensverdediging in het harde lot der menschen.
Is het echter niet even onbetwistbaar dat de techniek
ook een anderen en in geestelijk opzicht een hoogeren zin
kan hebben ? Het is immers geen zuivere, onverantwoordelijke fantasie te denken dat de techniek ontsproten is
aan het diep besef van de actieve natuur van ons wezen,
uit het besef dat zij zich als veruiterlijkingsvorm vereenzelvigt met elken levensarbeid, met het algemeen-menschelijk beroep van leven. Waaruit dan volgt dat de
techniek — en hier ziet men hoever wij verwijderd zijn
van de locomotief eenvoudig identisch is met het
scheppende instinct van den mensch dat toch behoort tot
zijn onvervreemdbare praerogatieven als geestelijk wezen.
Elke techniek is een schepping of liever een herschepping.
Zij is altijd een inbreuk op het privilegie der scheppende
krachten die in de natuur als vanzelf inwonen.
Beschouwd van hare betrekking tot den mensch uit,
dient de techniek zich aan als een daad van tuchteloosheid
van onzentwege tegenover de economie van de schepping,
en bijgevolg als een criterium voor onze vrijpostige arbeidsvrijheid in de wereld. God riep de wereld tot het bestaan.
Wij menschen komen tot de bevinding dat zij niet
adaequaat beantwoordt aan hetgeen het menschenleven
van zijn nuts- of aangenaamheidsbehoeften wenscht te
voldoen. In plaats van ons leven naar de schepping te
schikken, adapteeren wij de schepping aan onze eigen
behoeften, inzichten en doeleinden. Een stuk der aloude
demiurgie is in ons achtergebleven, en laat in de techniek
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een straaltje door van de ons zoo sterk aangeboren weerspannigheid en opstandigheid die als een paradijsvloek op
ons is blijven wegen.
Ons plaatsende in de marge van de schepping in het
hooghartige besef van onze heerschappij, stellen wij dag
aan dag een aantal vrije wilsdaden die evenveel aanslagen
beteekenen op de eigenheid van de geschapen natuur die
evenveel gewelddaden zijn van onzentwege op de gegevenheid die de schepper ons heeft toebedacht. De mensch
verovert geleidelijk en broksgewijze de natuur. Hij vormt
de bestaande dingen om. Hij schept nieuwe dingen, nieuwe
waarden, nieuwe werkelijkheid in zoo groot getal dat de
eerste Godsgetuigen het door menschen bewoonde deel
van de schepping niet meer zouden herkennen. Wij gaan
de natuur na in haar manier van doen, niet met de
bedoeling om te weten wat zij is en hoe zij te werk gaat,
maar am haar de kunst te ontfutselen en een tweede natuur
aan de eerste te superposeeren, om ze den voet te lichten
en om ze zelf van eigen-heerlijke schepping tot dienstbaarheid te verplichten aan doeleinden die buiten den
greep van de stof liggen.
Elk wezen en op verre na niet alleen de mensch beschikt
over een techniek, omdat alle er een specifieke gedragslijn en een specifieken levensregel op nahouden. Zij
vertoonen alle binnen het heelal een eigen constructieven
arbeid, waarvan de producten in tal van gevallen de
producten der menschelijke techniek evenaren. Bijenkampen, termitenwoningen, vogelnesten, enz., verdienen den
naam van technische producten ten gelijken titel anze
woningen . Slechts wanneer techniek en machinisme
vereenzelvigd worden is de techniek een zuiver menschelijke aangelegenheid. Doch dat gebeurt ten onrechte.
Zelfs wanneer wij zonder verwijl de gelijkwaardigheid
van dierlijke en menschelijke producten der techniek
erkennen, blijft er nochtans tusschen beider techniek een
kloof gapen en een niet te veronachtzamen onderscheid
93

bestaan. 0. Spengler, de bekende cultuurphilosoof, heeft
de aandacht op dit onderscheid ingeroepen. Bij de dieren,
zegt hij, ontwikkelt zich door instinct een soortgelijke
techniek. Buiten den menschelijken omtrek is elke techniek
de techniek van de soort, onveranderlijk, eeuwig, onpersoonlijk zooals de soort zelf. Ten andere van al hetgeen
wij in het gedrag van het dier niet kunnen uitleggen en
dat den ietwat pejoratieven naam van instinct kreeg, mag
ik er aan toevoegen, dat van al de onderscheidene kenmerken welke men aan het instinct toekende, slechts dat
eene, door Spengler beklemtoonde, stand houdt. Al de
andere zijn in hun volstrektheid aangetast.
Het is echter een feit dat de menschelijke techniek,
vooral wanneer zij niet machinistisch is, het zegel draagt
van ieders individualiteit, persoonlijkheid en oorspronkelijkheid. Onder elk zijner producten heeft de individueele
mensch zijn onuitwischbaar handteeken geplaatst, terwiji
bij het dier het technisch product onbetwistbaar een
soortelijk product is, waarin men geen aandeel kan mer-

ken van de vrije fantasie van den enkeling. Levert het
instinct de voortdurende herhaling van de eeuwige gestes
van geslacht en soort, het menschelijk product beteekent
altijd een ontdekking of herontdekking, waarin men den
zwier van elke individualiteit terug vinden kan. Uit hoofde
van dit onderscheid doet men ten slotte toch goed wanneer
men de techniek binnen den menschelijken omtrek houdt.
Binnen dezen omtrek is de techniek een van de best
geslaagde vormen van de sociale gedraging der menschen.
Een min of meer sterk ontwikkelde techniek is slechts
in en door de samenleving denkbaar, omdat zij slechts
slaagt door den collectieven arbeid van de enkelingen.
Door dat onafwendbaar aangewezen zijn op de samenleving als het eenig doeltreffende realiseeringsmilieu heeft
de techniek den zin versterkt voor de noodwendigheden
van het sociaal lichaam, streeft zij met eigen middelen de
vernietiging na van de individualistische tonaliteit van
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het menschelijk gemoed en bindt zij den strijd aan tegen
het geestelijk solopsisme, waarvoor elkeen van ons in zijn
binnenste de vruchtbare kiemen aantreft. Zoowel het
technisch kunnen aan den eenen kant als de technische
schepping aan den anderen kant zijn het ciment van het
gemeenschapsgevoel. Enkelingen voelen er zich op
elkander aangewezen. Velen collaboreeren aan de organisatie van iedereen. En tal van technische producten zijn
er juist op gesteld am enkelingen samen te brengen onder
het gesternte van een gemeenschap.
Dat is stellig het geval voor de tijdstippen waarop de
techniek een duizelingwekkende hoogte bereikt en een
vlucht heeft genomen zooals wij ze heden ten dage met
fierheid of met angst kunnen constateeren. Het sterkste
gewricht dat hare mogelijkheid schraagt is onbetwistbaar
een sterke sociale orde en een even sterke sociale tucht.
Aan den anderen kant leeren het gebruik en de aanpassing van de technische productie aan ons bestaan ons tal
van gemeenschappelijke levensgewoonten en tal van
gemeenschappelijke levensmiddelen en -genoegens. Het
immer sterker wordende ingrijpen van de techniek in ons
leven standardiseert het uiterlijk leven van het beschaafde
menschdom, en zoo kan geen enkele sociographie der
laatste honderd vijftig jaren aan de techniek als determineerenden factor achteloos voorbijgaan.
Dezelfde techniek is nog belangrijker van een cultuurphilosophisch standpunt uit. Hier ontdekken wij tevens
haar philosophische beteekenis. Het zal niemand verwonderen dat men de geheele techniek meende te kunnen
resumeeren met ze als toegepaste wetenschap te bestempelen. Schijnt ze immers niet tot de zuivere natuurwetenschap te staan in de verhouding van theorie en praktijk ?
Zelfs de universitaire instellingen verwekken dezelfden
indruk met hun splitsing van natuurwetenschappelijke en
technische faculteiten volgens hetzelfde beginsel. Het
tikje misprijzen dat de louter geleerde betoont voor den
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ingenieur steunt op hetzelfde gevoelen. En in zekeren zin
is deze verhouding juist gezien, want de techniek zet de
natuurwetten eenvoudig am tot de bedrijfs- en arbeidsregelen.
Er ligt echter aan den grond van de techniek als
levensfenomeen een diepere zin dien wij niet mogen
verwaarloozen. Met gewettigd eergevoel en met een soms
drastische fierheid is de techniek de overwinning van den
mensch op ruimte en tijd. Door hare bemiddeling overweldigt de mensch de stof. Dank zij geestelijke factoren,
onderwerpt hij de natuur aan zich zelf en doorkneedt hij
de voorhanden stof met de idee. Juist door deze winstposten bestaat er een groote tegenstelling tusschen
tusschen techniek en wetenschap, en deze tegenstelling
leidt vanzelf tot een nadere preciseering en tot een
scherpere bevatting van het wezen der techniek.
Het object van de natuurwetenschap is de stof in
zoover zij zich als complex van verschijnselen aandient
en in zoover zich voor de regelmatigheid dezer complexen
wetten of vaste relaties opdringen. Het object van de
techniek echter is niet de stof, maar in den echten zin
van het woord, de menschelijke geest in zijn behandeling
van de stof en hare verschijnselen met hun bestendige
relaties. De wetenschap is door haar object zelf verplicht
zich mechanicistisch voort to bewegen, terwijl het object
der techniek den finalistischen kant uitdrijft, vermits zij
aanstuurt op de verzakelijking en verwerkelijking van
menschelijke levenswaarden. Terwijl de wetenschap
slechts het determinisme als richtsnoer kent, is de techniek
deelachtig aan de spontaneiteit van het geestelijke. Daar
wetenschap niets anders nastreeft dan kennis en weten,
spoort zij slechts werkende oorzaken op. De techniek van
haren kant bezint zich op realiseering en bijgevolg op de
verstoffelijking van ideeen. Beantwoordt de wetenschap
aan de natuurlijke strekking van den mensch die men het
intellectualisme noemt, omdat haar voleinding in het
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zuiver weten berust, de techniek is deelachtig aan de
andere, even natuurlijke strekking die wij het volontarisme
heeten, waarvan de wil tot het realiseeren van doeleinden
het beginsel is.
Daaruit volgt dat de gewone conceptie van de techniek
feitelijk een misvatting van haar waarachtig wezen is.
Men waardeert ze zelden als levensfenomeen, doch slechts
van de zijde van het werktuig uit. Zij produceert ongetwijfeld werktuigen. In deze productie is zij strict bepaald
door de natuurwetenschappelijke bevindingen. Men bouwt
slechts locomotieven op grond van natuurkennis en niet
op grond van zuiver menschelijke fantasie. Doch in de
waardeering van de techniek als levensgegevenheid moet
men meer begaan zijn met het gebruik, met de finaliteit
welke de mensch nastreeft door middel van de ons ter
hand gestelde werktuigen. Een volledig technisch proces
bestaat niet slechts in het tot stand brengen van deze
t'iigen. Het omvat ook het menschelijk doel, dat de
richting aanwees voor den gepresteerden arbeid. Slechts
in tweede orde bijgevolg kan de techniek beschouwd
worden als een grootwarenhuis of als een fabriek van.
voorwerpen. Zij is in eerste orde een totaal van menschelijke doeleinden, een route van menschelijke levensrichting
en dan eerst het orgaan dat den mensch die tuigen en
middelen ter beschikking stelt om de vooruitzichtelijke
wenschelijkheden te bereiken waarvan wij de volmaking
van onzen bestaanskring verwachten. De techniek is een
stuk humanisme.
Zoo bekleedt de techniek, om een uitdrukking van
M. Schroter te gebruiken, een middenplaats tusschen het
zuiver speculatief weten en het practisch handelen. En
dit middenpunt is ook de plaats waar het eene in het
andere vervloeit, waar het weten integreerend bestanddeel van het handelen wordt en een typisch voorbeeld is
voor de eenheid van het geestelijke in den mensch. Het
speculatief weten is de noodzakelijke vooronderstelling
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tot de technische schepping. Er kan van deze schepping
geen spraak zijn, wanneer vooraf de kennis niet aanwezig
is van de algemeene gedragslijn en van de algemeene
wetmatigheid van de natuur, want in de omzetting in
arbeid moeten deze geeerbiedigd worden en door den
mensch nagebootst. Benevens de theoretische kennis van
de natuur, onderstelt zij ook de duidelijke voorstelling
van de doeleinden waartoe de arbeid als vervullingsmiddel
wordt aangewend.
A.an den anderen kant behoort de technische realiseering niet tot het gebied van het beschouwende kennen,
maar tot het domein van het practisch handelen. Uit dit
tweede aspect vloeien de sociale en vooral de economische
contingenties voort met dewelke de techniek verplicht is
rekening to houden, en op dezelfde wijze kunnen deze
contingenties de techniek inschakelen in een bedding
waaraan zij uit zich zelf vreemd is, doch welke op haar
terugslaat en meestal niet in gunstigen zin. Hetzelfde
Janus-uitzicht van de techniek verklaart een iet of wat
abnormaal verschijnsel, waartoe zij aanleiding geeft. De
techniek namelijk is een bewijsmiddel van doeltreffende
beteekenis geworden.
Inderdaad, de geschiedenis van de XIXde eeuw heeft
ons aangetoond hoe de wonderbare ontplooiing van de
techniek de groote werfkracht heeft uitgeoefend voor
de positivistische, en zelfs voor de materialistische
philosophie van dezen tijd. Het is een onweersprekelijk
feit dat deze philosophie nooit of nimmer zoo actief zou
opgetreden zijn en zoo diep in het menschelijk gemoed zou
hebben ingegrepen, indien de techniek niet was voorafgegaan met het voor de hand liggend en sprekend bewijs
van hare doelmatigheid. Zij bewees de rechtmatigheid
van een methode die aanleiding kon geven tot het artificieel voortbrengen van een tweede natuur, die de eerste
hetzij afweert, hetzij aanvult, doch ze in beide gevallen
naar de kroon steekt. De techniek heeft de stof en de
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natuurwetenschap gepredikt zooals geen enkele wijsgeerige
theorie dat ooit zou hebben gekund. Nochtans berust dit
verschijnsel op een al te beperkte conceptie van de techniek.
Zij is geen evangelie, geen apostel van materialisme. Zij
sluit tal van geestelijke factoren in en zij sluit het levensbesef van den mensch niet noodzakelijk of met het
stoffelijke.
Ik had het reeds over de weerspannigheid van den
mensch waarvan o.m. de techniek een teeken is. Zij drukt
immers onze onvoldaanheid over de gegeven en voorhanden wereld uit en haar niet aangepastheid aan hetgeen
het leven ervan verwacht. In zich zelf voelt de mensch
de behoefte en tevens de kracht om zijn eischen aan de
natuur op te dringen, om haar een soort rationeel
ultimatum toe te sturen en tegenover haar een grootmenschelijke doch buitennatuurlijke verwachting te stellen.
Geheel de menschelijke spiritualiteit is daarin betrokken
en om dit aan te toonen kunnen wij opnieuw het woord
aan M. Schroter laten.
Elk technisch proces bestaat volgens hem uit de opeenvolging van drie phasen : de kennis, de vinding en de
vormgeving. De geestelijke cultuurwaarde der techniek
ligt in elk van deze phasen opgesloten. In de eerste plaats
wordt de kennis van de natuur als gegeven verondersteld.
Het technisch proces zal dus vanzelf de verstandelijke
receptie van de stoffelijke wereld, van haar verschijnselen
en van de constante relaties in haar dynamisme insluiten.
Dat onderstelt zij vooraf, doch ter wille van de techniek
zelf ontwikkelt en verfijnt de mensch de opsporingsorganen
van zijn geest en werkt de techniek dus ook bevruchtend
op den omvang van de natuurkennis die wij bezitten.
Vervolgens moet deze natuurkennis zich plooien naar
de eischen welke de scheppende fantasie van den mensch
stelt. Deze fantasie wordt geleid door de vooropgezette
idee van een Joel dat niet in de natuur aanwezig is, doch
door bemiddeling van de natuurelementen op artificieele
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vvijze tot stand moet komen. Deze doeleinden immers behooren niet tot de waarneembare gegevens der natuur.
Met andere woorden, er is geen technisch proces mogelijk
wanneer de gegeven natuur en meteen de kennis die wij
ervan hebben niet worden herschapen onder geleide van
hetgeen men een technische idee kan noemen, en dat wil
zeggen de voorstelling van een doel, waarvan wij de verwezenlijking nastreven. Men kan dit tweede stadium het
proces der uitvinding noemen of het proces der ontdekking
met gansch de zware geestelijke beteekenis die aan vinding
en ontdekking toekomt. Ten slotte moet deze technische
idee in een materieelen vorm kunnen omgezet worden en
naderhand ook effectief omgezet, opdat het technisch
proces volledig zou wezen. Daardoor krijgen de voorhanden natuurgegevens een nieuwen vorm en een nieuwe
gestalte.
Deze opsomming kan volstaan om uit te maken of, ja
dan neen, de techniek een probleem is dat tot een philosophische overweging aanleiding kan geven, en bovendien
nog om den aard en het belang te bepalen welke de met
de techniek connexe vraagstukken in dezelfde philosophische bezinning hebben. Ik verberg geenszins dat de
techniek geen goeden klank heeft bij spiritualistisch en
idealistisch georienteerde denkers. Ik weet dat zij veroordeeld is om in de literatuur en in de polemiek geheel het
odium te dragen voor de ellendige sociale toestanden die
zich parallel met haar ontwikkeld hebben. Die ellende
erkennen wij onmiddellijk. De schuld daarvan treft echter
niet de techniek. De schuld treft de economische bedding
waarin zij als georganiseerd menschenbedrijf verwikkeld
is geraakt. Het economisme was de grondfout voor de
beruchte sociale orde waaraan men denkt, zooals het nog
op heden heel wat weer dan de techniek en de materieele
beschaving de grondfout is waaraan het eigentijdsche
organisme lijdt.
Blijft natuurlijk de vraag of de economische bedding
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welke bestaat en die verantwoordelijk gesteld moet worden
voor de sociale wanorde zoo levensnoodwendig is voor de
techniek dat de eene in haar mogelijkheid zelf solidair is
met de andere. Al was het nog zoo, toch zou het juiste
inzicht in de verantwoordelijkheid haar nut hebben, omdat
zij den socialen arbeid de richting zou aanwijzen welke hij
client in te slaan. Anderzijds is het nog ver van uitgemaakt
of de solidariteit van beide onvermijdelijk is. Zij waren
solidair, ongetwijfeld. Maar nog nooit was een felt een
bewijs voor de noodzakelijkheid, op dit gebied even weinig
als op gelijk welk ander.
Om te sluiten mag ik derhalve met nadruk beklemtonen
dat de meeste verwijten welke wegens allerlei redenen tot
de techniek gericht worden, het doel voorbijschieten. Zij
is geen kweekschool van materialisme en sociale ellende.
Technici, die wezenlijk de techniek als levenstaak beoefenen, zijn altijd idealistisch gestemde zielen, omdat de zin
voor schepping hen het scheppingsmateriaal doet vergeten
voor den scheppingswil en de scheppingsgrootheid.
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VIII. HET VRAAGSTUK DER CULTUUR
De zinbepaling van het cultuurbegrip moet het laatst
van al aan de beurt komen, omdat het de samenvatting
schijnt te wezen van al de vraagstukken die wij tot hiertoe
als behoorende tot den geestelijken omtrek van den denkenden mensch op onzen weg zijn tegen gekomen. Wegens
zijn synthetisch en ook wel wegens zijn betrekkelijk karakter, weet men niet duidelijk en met vaste hand het cultuurbegrip te omschrijven en heerscht er dienaangaande een
groote begripsverwarring. Hiervan legt Eisler's woordenboek der philosophie, waarin alle boeken en boekjes over
cultuur openlijk of stilzwijgend het hoofdzakelijke hunner
begripsbepaling van de cultuur putten, voldoende getuigenis af. A. Dempf heeft de waarheid getroffen toen hij
in zijn Kultuurphilosophie volmondig bekende : cultuurphilosophie is vooralsnog een programma. Dat wil zeggen,
zij is tot op heden nog een wensch en geen uitgewerkte,
streng bepaalde, naar inhoud en omvang secuur afgewogen
wetenschap of wijsgeerige discipline. Daaraan wil ik mij
dan ook in dit hoofdstuk niet wagen. Wel kan ik sommige
problemen bespreken die in cultuurphilosophische essais
voorkomen.
En het eerste probleem is wel : Wat is cultuur ? Eenieder voelt het min of meer onmiddellijk aan wat op die
vraag geantwoord moet worden, doch niemand is bij
machte om er zich een duidelijke voorstelling van to
maken. En toch moet een antwoord gegeven worden, en
is het inderdaad gegeven geworden doch in een hopeloos
groot aantal bewoordingen. Deze verwarring is deels het
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gevolg van de werkwijze die men daartoe aanwendt. Men
kan dogmatisch te werk gaan en trachten te bepalen wat
de cultuur als ideaal moet zijn, hoe wij ze bijgevolg dienen
op te vatten in haar voile, objectief-behoorlijke wezenheid.
Men kan ook empirisch-constateerend te werk gaan om op
grond van de waarneming, van het inzicht en van de
beschrijving der gegeven cultuurcomplexen, hiervan het
begrip der cultuur als een soort grootsten gemeenen deeler
af te leiden. Beide procedes kunnen ook tot een enkel
worden versmolten en achtereenvolgens aangewend, waaruit het begrip zelf zou voortspruiten als het verbindingsteeken van hetgeen is en van hetgeen moet zijn in dat
opzicht. Het is van meet af aan duidelijk dat de laatste
weg de verkieslijkste en voor den mensch de betrouwbaarste is, ofschoon hier de moeilijkheden aan beide eerste
werkwijzen verbonden, eenvoudig worden opeengestapeld.
Wat is cultuur ? Het moet eens voor goed klaar zijn
dat DE cultuur geen werkelijkheid is. Het eenige wat
binnen de afmetingen van de realiteit valt zijn bepaalde.
wel getypeerde cultuurvormen die tegenover elkaar staan
als verzegelde boeken, en waarvan de eene ontoegankelijk
is en gesloten voor de andere. De cultuur is een abstract
begrip, dat zooals elk abstract begrip verstard, schematisch en inhoudsloos door zijn algemeenheid is. Ofwel is DE
cultuur het Wunschbild van de wijsgeeren, welke daarin
pogen uit te drukken aan welke voorwaarden een cultuurvorm moet voldoen om als boventijdsche, algemeen menschelijke cultuur te worden beschouwd en aangenomen.
Elk abstract begrip steunt op waarneming en wordt
slechts langs de waarneming om begrepen. Elk ideaal, in
casu elk cuituurideaal steunt op een voorafgaandelijke
conceptie van wereld en leven, en is slechts volkomen
bevattelijk, genietbaar en leefbaar in functie van deze
wereld- en levensbeschouwing. Het antwoord op de vraag
wat cultuur feitelijk beteekent, kan niet langs den weg
der eenvoudige woordbepaling worden gegeven.
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Laten wij ons leiden door de waarneming van hetgeen
men zooal door cultuur verstaat. Uit dit ziftingswerk komt
misschien Licht en waarheid. Onkruid is natuur, tarwe is
cultuur, heeft de Duitsche philosoof Rickert ergens beweerd. Cultuur zou bestaan in de vormverandering welke
de natuur, niet alleen de stoffelijke, doch ook de menschelijke ondergaat door de inwerking van den menschelijken
geest. Twee voorwaarden schijnen hier aan de cultuur
opgelegd : de geestelijke oorsprong en de verhouding van
de natuur. Van deze voorwaarden wordt de eerste niet
tegengesproken ; de tweede echter wel. Immers, zegt men,
de meest kennelijke cultuurgebieden staan tot deze natuur
in geenerlei verhouding. En hetgeen in een bepaalde verhouding staat tot de natuur, vooral tot de stoffelijke en
de niet-geestelijke natuur van den mensch, wordt veelal
niet cultuur, maar beschaving genoemd. Alles wel overwogen, zit er veel waarheid in deze tegenwerping.
Een ander onderscheid brengt ons een stap verder.
Cultuur is een dubbelzinnige term, waarmede men ten
minste twee grondig verschillende dingen bedoelt. Cultuur
kan immers warden verstaan in een subjectieve beteekenis,
en beteekent alsdan niets meer dan de activiteit of de
arbeid welke de mensch besteedt aan den uitbouw van
zijn geestelijke vermogens : de cultuur van de ziel, onverschillig welk vormingsmateriaal daartoe wordt aangewend
en welke middelen en procedes daartoe warden gebruikt.
Cultuur echter kan nog verstaan worden in een objectieve
beteekenis, nl. als het product en de neerslag van de
eerste, van de persoonlijke activiteit die een enkeling en
ook een bepaalde groep zooals b.v. een yolk heeft aangewend. Hier rijzen dan al de supra-individueele, bovenzinnelijke levenswaarden op waarvan de waarde zich onweerstaanbaar aan mensch en gemeenschap opdringt als de
uiting van zijn individueelen of collectieven hoogtestand.
Dat is nog de cultuur als het volstrekt algemeen
Wunschbild, want bij gelijk welken hoogtestand staat het
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ideaal nog ver daarboven verheven in het geweten der
menschen. De objectieve cultuur is nog een werkelijkheid
en nog geen ideaal. Zij vertegenwoordigt het geestelijk
niveau dat door de opvoeding gehandhaafd en verhoogd
moet worden. Rekening houdend met den afstand welke
deze objectieve cultuur scheidt van de ideale cultuur, en
met het feit dat de ideale cultuur toch het probleem bij
uitstek van de wijsbegeerte blijft, komt men tot het
besluit dat het cultuurbegrip door deze tweede onderscheiding iets gewonnen heeft aan duidelijkheid, doch stellig
nog vatbaar moet wezen voor een verdere verheldering.
Om nu ook deze verheldering te volmaken scheidt men
cultuur en beschaving van elkaar af. Dat aan beide een
verschillende zin beantwoordt, voelt men wel duidelijk aan,
doch wanneer dat aanvoelen onder begrippen moet gebracht worden, rijzen ten alien kante de moeilijkheden op
om scherpe grenzen tusschen beide te trekken en om
tusschen beide tot een rechtmatige gebiedsverdeeling over
te gaan. Wanneer het gaat om de begrenzing van hun
respectievelijke voorwerpen, wordt eensgezind en moet ook
eensgezind erkend worden dat zij op dezelfde voorwerpen
betrekking hebben met het gevolg dat, wanneer inderdaad
verschil moet gemaakt, het verschil zich voordoet binnen
een menschelijke belangstelling voor een behandeling van
dezelfde zaken.
En eerst en vooral de doelstellingen van den mensch
kunnen andere zijn. Wanneer materieel en geestelijk gearbeid wordt met het doel individueele of collectieve levensbehoeften, individueele of collectieve passies, zooals hoogmoed, egoisme, genotzucht en wat dies meer te dienen, te
verhoogen en te verfijnen, dan spreekt men van beschaving. Gaat het er integendeel om het nastreven van
volstrekte en absoluut geldende waarden belangloos na
te streven, dan is er cultuur. Ik moet toegeven dat dit
onderscheid een diplomatisch meesterstuk is, omdat de
ontkenning ervan zeer delicaat is. Het heeft er immers
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den schijn naar, wanneer men aan dezen stand van zaken
tornt, dat men de dingen op hun kop zet, van laag mate
rialisme verdacht wordt en ook wel blootgesteld geraakt
aan het iet of wat huichelachtig gebaar van den hoogepriester die zijn staatsiekleed scheurt, omdat men God
had gelasterd. Hij scheurde echter niets meer dan zijn
uniform, en laten wij er geen notitie van nemen. Beschaving en cultuur zijn niet onderscheiden van elkander als
geestelijke kern aan den eenen, en vergankelijk, minderwaardig omhulsel en oppervlakte-gedoe aan den anderen
kant.
Ware dat onderscheid gegrond, dan past een monumentale brug in het vakje beschaving en een bedevaart naar
Oostakker in het vakje cultuur. Welnu, men vergeve mij
de iets oneerbiedige uitdrukking, iedereen beseft dat er
heel wat meer cultuur verstaald en versteend ligt in de
brug dan in de normale bedevaart naar Oostakker. Hier
moet ik den vinger op de wonde leggen. Het onderscheiden
van beschaving en cultuur op de wijze volgens dewelke
zij inderdaad geschiedt vindt zijn eerste aanleiding niet
in het objectief beschouwen en afwegen van de dingen
welke als producten van den menschengeest hun oorsprong aan menschenvernuft en menschenarbeid te danken
hebben, maar vindt zijn eerste oorzaak in de bezorgdheid
om de christelijke conceptie van wereld en leven te verstevigen en te propageeren. Die apologetica is goed geintentioneerd, maar begint zeer slecht. Wil men hier, zooals
voor de waardeering van het religieuze, de sophistische
cirkeiredeneering vermijden, dan client men eerst een
cultuurconceptie uit te werken zonder met de christelijke
rekening te houden.
Daar ligt de eenige vergissing in de overigens zeer
degelijke studie van mijn collega en vriend, Professor de
Bruyne. Beschaving en cultuur, zegt hij ergens, zijn tot
elkander wat verstarring is tot het levende scheppen, wat
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het schoolsche handboek is tot de Evolution creatrice.
Neen, het handboek is geen beschaving het is slechts
verveling. Wat Puritanisme is tot deugd ? — Puritanisme is geen beschaving, maar huichelarij. — Wat
Academisme is tot genie ? Academisme is geen beschaving, maar dwaasheid en leegheid. Het verschil dat wij
voelen is niet onder woorden te brengen. Tal van groote
en kleine geschriften dragen als titel : Beschavings- of
cultuurgeschiedenis van Griekenland, van Rome, van den
Renaissancetijd, van de ,moderne tijden. Spijts de verschillende betiteling wordt er precies over dezelfde onderwerpen
in gehandeld alsof men met volmaakte synoniemen te
doen had. En het is een zeer wondere waarneming dat
men zonder innerlijk verzet beide betitelingen voor lief
kan nemen voor elk tijdstip en voor elke periode, uitgenomen voor de onze en die welke er onmiddellijk aan
voorafgaat.
Die waarneming brengt mij op het vermoeden dat het
onderscheid en tevens het belang dat men eraan hecht
het resultaat is van de antipathie tegen den overwinnaar
en een poging tot wraakneming vanwege de overwonnenen. Immers, het onbetwistbaar nieuw element in de
beschaving der iaatste honderd vijftig jaren is het
machinisme, is de progressieve technificeering van het
leven, van het geestelijk leven inbegrepen, is de suprematie
van exacte en positieve wetenschap op de wijsbegeerte en
het classicisme. Als verweer tegen de bedrukking en
tegen het gevaar dat er voor het zuiver bespiegelende uit
voortspruit, is men zich gaan beroepen op het onderscheid
tusschen beide en heeft men de geestelijke werkzaamheid
van den mensch over twee helften verdeeld op zoodanige
wijze dat zulks niet opgaat voor menschen wier bedrijvigheid voor de XIXe eeuw valt. Was Descartes niet
gecultiveerd toen hij allerlei tuig knutselde, en was hij
niet beschaafd toen hij mediteerde over God, over zich
zelf en over de werkelijkheid ? Is het rekentuig van Pascal
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beschavings- of cultuurproduct ? Het is het allebei, omdat
het onderscheid slechts bestaat en aanvoelbaar is voor
de periode waarin de abnormale ontwikkeling van een
beschavingsaspect het andere, misschien evenwaardige,
ongerechtigd doch zeer doeltreffend bedreigde.
Ten andere ook voor deze periode moet men nog scherp
uit de oogen zien. Onze telefoon- en telegraafapparaten
worden blijkbaar tot de moderne beschavingsfactoren
gerekend. Excuseer. Men bedoelt daarmede dat het gebruik
dat wij ervan maken gericht is op louter uiterlijke beschavingsdoeleinden en derhalve slechts bijdraagt tot de
uiterlijke uitrusting van het leven : de grootste idioot en
de grootste schurk hebben ook telefoon en telegraaf en
gebruiken ze. Zij hebben ze wellicht meer noodig dan de
anderen. Doch op zich zelf zijn de telefoon en de telegraaf,
zelfs rekening houdende met het getroffen onderscheid,
cultuurproducten, omdat zij het resultaat zijn van een
ongehoorde hoeveelheid zuiver geestelijken, belangloozen
arbeid en dezen arbeid belichamen en vertegenwoordigen
in hun weergalooze verspreiding. Laten wij eenvoudig
besluiten dat wij nog niet in staat zijn om de duidelijke
grens tusschen beide te trekken, omdat wij nog te zeer
onder den indruk leven van de gemoedsgesteldheid waaruit
het onderscheid is geboren dat in den gegeven vorm
zeker niet opgaat. En wij hebben er in het vervolg niet
bijzonder veel rekening mede te houden.
In deze omstandigheden kan voor ons het begrip
cultuur slechts een verzamelbegrip zijn. Cultuur als de
weerspiegeling van den geestelijken hoogtestand is een
complexe eenheid welke bestaat uit tal van elementen
of zoogenaamde cultuurwaarden. Zij worden alle samengevat onder het eene begrip cultuur. Een waarde is iets
dat geldt voor den mensch, en dat hij voorstelt als
behoorende te zijn. Zij kan gelden voor zijn persoon, voor
een groep, voor de menschheid of zelfs afgezien van elke
menschelijke incorporatie, op zich zelf, in een voile
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koninklijke abstractheid : zooals het ware, het goede, het
schoone, enz. Eike waarde is iets objectief dwingends en
spoort aan tot geestelijken arbeid. Elke waarde gebiedt
als een heer en elke mensch waardeert zich zelf volgens
het besef van zijn gedweeheid tegenover de aanmatiging
van het waardencomplex.
Men versta zulks niet verkeerd. Cultuur is ten gevolge
van hare conceptie als verzamelbegrip niet de min of meer
tot eenheid herleide massa cultuurvormen die hebben
geheerscht en nog heerschen, waarvan de geschiedenis
er sommige, zoo goed en zoo kwaad als zij het kan en als
het document het toelaat, beschrijft. Elk van deze vormen
bevat reeds de cultuur als een verzamelstaat, omdat elke
cultuurvorm de uitkomst is van een bepaalde hierarchie
der levenswaarden die als norm geldt voor de ordening
van het leven. Wij treffen in de cultuur van de Renaissance b.v. precies dezelfde waarden aan als in de onze,
doch in een eigen orde van waardeering door de menschen.
Het is de rangorde in de waardeering die de typische
factor is in het afpalen van cultuurvormen en bijgevolg
in het naspeuren der ontwikkelingslijn die de menschelijke
cultuurwil binnen een bepaalde spanne tijds heeft doorgemaakt.
Het spreekt vanzelf dat de hierarchie of de rangorde
der waarden een zwaar vraagstuk is dat vele vragen
doet oprijzen en er zeer weinig oplost. Zoo is het voor
u doodgewoon te vernemen dat religieus gestemde menschen den godsdienst aan de spits stellen en de overige
waarden waardeeren in zoover zij de hoogste levenswaarde
bevorderen, en even gewoon te vernemen dat de moraliteit dezelfde rol vervult en het zelfde lot is te beurt
gevallen bij niet religieus denkende en voelende menschen.
In deze manier van voorstellen moet het koren van het
kaf worden gescheiden. Het is onbetwistbaar dat elke
mensch tusschen de verschillende waarden die zijn
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bezorgdheid uitmaken in den uitbouw van het levee een
hierarchie en een orde moet aanbrengen en zich niet kan
vergenoegen met een aggregaat van imperatieven die niet
altijd volmaakt op elkander passen. Vooral als het gebrek
aan aangepastheid tot een onvereenigbaarheid en tot een
levensconflict dreigt om te slaan. Dan moet gekozen
en er kan geen keus geschieden zonder orde.
Doch er zijn twee bezwaren tegen de gewone hierarchisatie. Het eerste bezwaar bestaat in het feit dat de
hierarchiseering volstrekt niet vergt dat de overige waarden slechts gelden als hulpmiddel tot de eerste in de
orde. Wanneer men b.v. de religieuze waarde tot de
hoogste heeft uitgeroepen, wil dat wel zeggen dat in
geval van onvereenigbaarheid zij beslissende stem zal
verkrijgen, doch niet dat het nastreven van de andere
waarden positief moet gericht zijn op het verstevigen
van de religieuze. Ten tweede, er zij nog aan toegevoegd
dat de hierarchiseering niet voortvloeit uit de dwingende
kracht waarmee de levenswaarden zich in verschillenden
graad aan den mensch voordoen. Men kan tot op een
zekere hoogte beweren dat op zich zelf al de levenswaarden
een bepaald optimum vertegenwoordigen, en in dat opzicht
geen waarneembaar onderscheid vertoonen. Doch zij
krijgen verschillend geluid vanwege den mensch. De
religieuze waarde overweegt bij de eenen, omdat zij, al
spreken de andere even luid als zij, een vlugger gehoor
vindt dank zij de religieuze tonaliteit van den geest die
ze ontvangt. Met andere woorden, zooals wij steeds
beklemtoond hebben en nog zullen moeten beklemtoonen,
de hierarchic staat in rechtstreeksche verhouding tot de
levensbeschouwing van den individueelen mensch. Is het
te sterk gezegd dat zij zich met deze levensbeschouwing
identificeert ? Het volstaat echter op dit oogenblik in te
zien dat een schilderdoek en een locomotief verschillend
worden gewaardeerd niet wegens hun eigene, onveranderlijke feitelijkheid, doch wegens de instelling van den
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mensch die beide te beoordeelen krijgt. De ziel van den
mensch is de organisator van het geestes- en van het
cultuurleven.
Deze gedachte leidt ons binnen in de derde beteekenis
die aan het cultuurbegrip toekomt. Cultuur als sub jectieve
taak was duidelijk. Cultuur als objectieve gegevenheid
was het minder, doch als verzamelbegrip van al de
cultuurwaarden nog best aanvaardbaar. Dan rijst het
probleem van DE cultuur op, waaraan de wijsgeerige
overweging het sterkst van al geinteresseerd is. Er moet
een ideale cultuur zijn, dat wil zeggen de complexe voorstelling van een cultuurvorm die ongehinderd de tijd,
de plaats en de persoon, voor iedereen het algemeengeldend prototype realiseert van wat hij moet nastreven
als het volstrekt waardevolle en derhalve als het volstrekt
coercitieve. De mensch vleit zich met de hoop dat hij
zich van dat ideaal zal kunnen bedienen als van een
norm en een maatstaf om de relatieve waarde of te
wegen der vervlogen cultuurvormen en als geweten om
zijn persoonlijken cultuurwil te regelen te midden van
de cultuurnormen waaronder hij te kiezen heeft.
Op zich zelf is deze voorstelling der dingen volkomen
gewettigd en maakt feitelijk onvervreemdbaar deel uit
van den menschelijken geest. Wij willen inderdaad een
dergelijke cultuurvoorstelling voor onze oogen zien staan
als object van nastreven en als Spiegel van oordeel. Een
andere vraag is echter of de menschelijke geest in staat
is zich een dergelijke voorstelling te vormen die op een
voldoende basis berust om zich met onweerstaanbare
evidentie aan iedereen op te dringen. Dat valt te betwijfelen. Er heerscht op dit oogenblik in elk gebied van
het weten een crisis der zekerheid en niet het minst is de
cultuurideologie in het crisisverschijnsel van den dag
betrokken. Tal van ideale cultuurvoorstellingen zijn door
de wijsgeeren ontworpen, door enorm materiaal geschraagd
en vaak met profetischen gloed verdedigd geworden. Voor
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elkaar zijn ze gesloten en ongenaakbaar. Zij begrijpen
elkander niet goed ook wanneer zij dezelfde taal spreken,
met een woord zij staan als vreemden bijeen op de agora,
praten door elkander en luisteren niet, omdat zij toch
niemand begrijpen buiten zich zelf.
Het zijn immers ook vreemden voor mekaar, zij die
praten. Zij verklanken hun eigen ziel en hun persoonlijk
gemoed. En op het stuk van de ziel heerscht het pluralisme.
Naar gelang zijn zielsgeaardheid construeert de mensch
zijn opvatting van wereld en leven, en naar gelang deze
opvatting zijn voorstelling der ideale cultuur. Deze
onherleidbaarheid is fataal, onoverwinnelijk. her helpt
geen redeneeren, geen bewijsvoering, geen logica, geen
wetenschap. Daar helpt alleen de mensch. Daar herhaalt
zich hetzelfde noodlot dat wij reeds meermaals konden
constateeren : omdat een aantal zielsstructuren de
menschheid compartimenteeren, vinden wij ook hun
zielsgeschiktheden en hun producten uiteenloopend en
onherleidbaar gegeven. En dat zal het menschenlot blijven
tot wanneer de uiteindelijke verheldering ieder van ons
zal te beurt vallen als de eeuwigheid de maatstaf zal
worden van den tijd.
Wat echter wel in het bereik ligt van onze huidige
conditie, is de omschrijving van de gebieden waarover de
ideale cultuurvoorstelling en de heerschende cultuurvormen
zich moeten uitstrekken om den geest te bevredigen. Wij
behoeven slechts de waarden te registreeren, welke wij
als richtende en leidende levensnormen aanvaarden.
Onbetwistbaar gelden als dergelijke normen het heilige,
het ware, het goede, het schoone. Inderdaad, niemand
waagt het zich bloot te stellen aan het misprijzen zijner
lotgenooten door de afwijzing van een der elementen van
dit vierspan der waarden, en daarom is het niet noodig
er nader op in te gaan. Al het zeggenswaardige is reeds
in onze vorige toespraken gezegd en vervat.
De eensgezindheid echter verdwijnt plotseling, wanneer
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daarbij de volgende twee worden gevoegd : het practische
en het aangename. Men beschouwt ze veeleer als minderwaardig, als deel uitmakende van den lageren mensch,
die bovendien de vrije ontplooiing van de eerste vier
schijnen te belemmeren. Hier mag met gerust gemoed
betwist en ontkend worden : de fatsoenlijke wereld juicht
toe ! En toch ten onrechte. Wie zal immers ontkennen
dat nuttigheid en doelmatigheid, die steunen op de
erkenning van middel en doel, geen levenswaarden, want
levenscondities zijn, als men bedenkt dat de geheele
maatschappij voor het ruimste deel op deze relatie en
op de daarbij toepasselijke categoric berust ? Ik weet
wel dat hierdoor het geheele beschavingscomplex wordt
ingeburgerd in het cultuurbegrip, doch het onderscheid
tusschen beide valt toch al te onzeker uit opdat ter wille
daarvan levensfeitelijkheden en levenszekerheden van
zulken omvang zouden ten offer gebracht moeten worden.
Het aangename staat nog slechter aangeschreven dan
het nuttige. Het zinnelijk genot is bijna het satanisch
element in het leven, dat uit zijn wezen strijdt ten minste
met het heilige en het goede. En nochtans, het is niet
uit zich zelf laakbaar, en dient nagestreefd te worden,
omdat het de verhooging van het levensgevoel beteekent.
Het spreekt van zelf dat zich hier een heele gamme
afteekent welke gaat van het zuiver zingenot tot het
bijna geheel gespiritualiseerde welbehagen. Vormt deze
laatste waarde niet de grootste waarde die wij tot het
bereiken van iets kunnen ontwikkelen, nl. het grenzeloos,
niets ontziende, altijd voorwaarts drijvende begeeren ?
Van de waardenschaal van het leven kunnen wij het
aangename niet afvoeren, ofschoon het een gevaarlijke
waarde is waaraan men vlug kan ten onder gaan.
Nog een vraag moeten wij kort vermelden vooraleer
ons hoofctstuk of te sluiten. DE cultuur is een ideale
voorstelling die in onzen eigen geest inwoont. Soms
verstaat men onder DE cultuur het verzamelbegrip van
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al de cultuurvormen die elkander in den tijd hebben opgevolgd. Dienaangaande echter wenschen wij nog iets te
vernemen om onze beschouwing van wereld en leven
of te ronden. Geschiedt de opeenvolging van de cultuurvormen in een orde van vooruitgang of in een orde van
regressie ? Met andere woorden, wat moet onze houding
zijn : een cultuuroptimisme of een cultuurpessimisme ?
De optimisten droomen van een onbeperkten, sommigen
zelfs van een eeuwigdurenden vooruitgang. Het paradijs
of l'elge d'or ligt voor hen in de toekomst, en de zin
van de subjectieve cultuur is juist de objectieve nader
bij den paradijswensch te brengen. De pessimisten daarentegen droomen van een geleidelijken achteruitgang. Het
paradijs lag aan den aanvang van het cultuurproces, en
dit proces tast voortdurend dieper en dieper de banden
aan die ons met den glorietijd van den mensch verbinden.
Het einde is de ondergang dien wij allemaal te gemoet
gaan. De avondstemming overheerscht de ondergang is
de apocalyptische visie welke ons, sours met een flauwe
hoop op regeneratie, meer dan eens werd voorgespiegeld
in zeer voelbare en meeslepende taal en betoog.
1k hoef er niet op te wijzen dat het beide droombeelden
zijn die meer de ziel van hun schepper teekenen dan dat
zij een objectieven stand van zaken aangeven. Trouwens
in de mate waarin wij het kunnen nagaan, kan er wel
gesproken worden van een rechtlijnigheid zoowel in den
progressistischen als in den regressistischen zin ? De
beweging schijnt veelmeer cyclisch te wezen. Denken wij
ook aan het complexe karakter van de cultuur. Het is
een feit dat een moment van vooruitgang of achteruitgang beslist niet voor alle cultuurfactoren te gelijker tijd
geldt. Religieuze en wijsgeerige vooruitgang zijn niet
solidair. Veelal zien wij het tegendeel. Zinnelijke genotscultuur en moraliteit zijn het nog minder. Door dat feit
zelf is progressie en regressie in de cultuur als geheel
beschouwd moeilijk te bepalen. Zij zijn hoogstens te
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bepalen voor de deelhebbende factoren en zelden voor het
geheel. Optimisme en pessimisme vloeien hier niet uit
de feiten voort, maar uit metaphysische overwegingen.
Levensvreugde of levensleed is het dat ons tot optimisme
of tot pessimisme drijft. Zij zetten ons de gekleurde
glazen op waardoor wij de cultuur bekijken. Wij zien
de cultuur niet met onze oogen, maar door den bril.
Daarmee is ons kort overzicht over een aantal belangrijke wijsgeerige problemen ten einde. De conclusie van
elke meditatie moet ook die van onze laatste worden,
omdat zij al de vorige sarnenvat in het begrip cultuur.
Het antwoord op de wereld- en levensmysteries hangt
niet of van de eene of andere objectieve ontvouwing, maar
van een wereld- en levensbeschouwing welke bij voorbaat
geest en hart en gemoed van den mensch doordrenkt.
Elk levensaspect wordt verhelderd door het levensgeheel.
Elk levensprobleem wordt verhelderd door onze wereldbeschouwing. Deze laatste is afhankelijk van den mensch
die wij zijn, van de ziel welke wij in ons omdragen. Wij
hebben een bepaalde, onveranderlijke natuur, en daardoor
hangt een bepaald maar beperkt fatalisme boven ieder
van ons en boven den menschheid in het algemeen. Wij
kunnen arbeiden aan ons zelf zonder nochtans den grondtoon van onze psychische structuur te kunnen wijzigen.
Maar wij kunnen toch arbeiden in zulke mate dat het
onleefbaar, integraal fatalisme ver van ons afblijft.
Wanneer wij dien arbeid leveren op de aarde in geest en
waarheid, zooals het Evangelie zegt, zullen wij het leven
hebben dat het zonderlinge fatum is van het zonderlingste
wezen van de schepping, nl. van den mensch, die het
absolute ziet, voelt en aanbidt, omdat hij er midden in is,
leeft en beweegt, en die te gelijker tijd beseft, dat het niet
voor hem is weggelegd in zijn aardsche conditie.
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IX. DE LEVENSSTIJL VAN DEN GRIEKSCHEN
GEEST
In onze vorige hoofdstukken stuurden wij er op aan
om in het kort sommige fundamenteele vraagstukken
uit te stippelen welke voortvloeien uit de veelvuldige
aspecten van het geestelijk complex dat de mensch is.
Alles samengenomen, zijn het de groote themata van de
wijsgeerige bespiegeling. Van nu of aan echter moeten
wij van koers veranderen. Wij moeten namelijk nagaan
welke de denk- en levensstijl is geweest van de groote
pioniers wier gestalte zich afteekent in de ontwikkeling
van de wijsbegeerte. En om te beginnen de denk- en
levensstijl van de classieke, Grieksche oudheid, waaraan
de toekomst van de Westersche intelligentia schatplichtig
zal worden in haar geheel.
De Europeesche geest heeft als kostbaarst legaat den
bespiegelenden habitus van den homo sapiens aan de
Grieken te danken. Daarom mag het wonder heeten dat
de Grieksche wijsheid en wetenschap hun oorsprong
vonden in practische behoeften en geleidelijk zijn gegroeid
uit tal van practische, meestal uitheemsche empirismen.
Zij hebben ongetwijfeld de meetkunde, de astronomie en
andere louter speculatieve wetendheden op een solieden
en dan ook definitieven grondslag gevestigd, doch de
geschiedenis leert, dat het Grieksch mirakel, zooals Ernest
Renan het noemt, bestaat in het omkleeden van die
practische empirismen, zooals landmeting, populaire
sterrekunde, sterrenwichelarij, enz., met den wetenschappelijken vorm, en in dat geven van algemeene en definitieve
vormen en gestalten aan een vooraf aanwezige stof of
inhoud verraden de Grieken onmiddellijk een bijzondere
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geestesstemming, waarin het ideaal van den homo sapiens
of de erkenning van de waarde der zuivere ideeen reeds
tegengesteld is aan de practische nuttigheid van de
utilitaristische techniek tot dewelke de voorhanden zijnde
empirismen behooren. Hetgeen derhalve kenschetsend
genoemd moet worden voor den Griekschen geest is niet
de stof, zelfs niet het opsporen en vinden van nieuwe
overwegingsmaterie noch de prospectie en de ontginning
van ongekende onderzoeksgebieden, doch integendeel de
wetenschappelijken vorm, waarin zij de voorhanden stof
weten in te kleeden. Ten andere, ik heb het reeds gezegd,
de stof of de inhoud is meestal van elders gekomen. Maar
die stof moge gekomen zijn van Klein-Azie, van Phenicie,
van Egypte of van gelijk welk ander cultuurland van de
Oudheid, de vorm is en blijft hun meest oorspronkelijke
winding en hun meest kenschetsende qualiteit. Twee
duizend jaar verfijning heeft slechts geleid tot bevestiging
van hun titel van pioniers der Europeesche wetenschappelijkheid.
Er wordt vaak beweerd dat het Grieksch geestesleven
in zijn geheel rond de idee van orde gecristaliseerd is.
Dat is juist, doch hunne idee van orde zelf is van zeer
bijzonderen aard. De Grieken stelden zich het heelal als
een cosmos voor, dat wil zeggen als een samenhangend
rijk van onderlinge verbondenheid volgens rationeele
verhoudingen. Het is strijdig met de eigenheid van den
Helleenschen geest, zich het heelal in te beelden als een

oer-chaos waaruit dan geleidelijk de weergaloos-mooie,
en in zijn diepste vezels geordende wereld zou zijn voortgesproten. Het heelal is van meet of aan een vol-gebouwd
organisme dat begrensd is in de ruimte en in den tijd.
Het is zeer zeldzaam dat Grieken opereeren met het begrip
van oneindigheid. Hun helder denkende geest voelt de
oneindigheid aan als een verwarde, ondoorzichtelijke en
niet rationeel te verhelderen voorstelling, die meer problemen stelt dan zij in staat is er op te lossen.
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Het begrensde en eindige, maar van den oorsprong of
ordevolle heelal kon onmogelijk zijn bestaan to danken
hebben aan irrationeele en alogische invloeden. Zoomin
als het oneindige, is het toeval een denkmiddel voor de
Grieksche wijsgeeren. Aan den oorsprong van den georganiseerden cosmos ligt een organiseerende rede, en een
universeele anima heerscht almachtig over den aanvang
en het wezen van alles, van het heelal, van den mensch,
van God. In zijn actueele verschijning kan deze cosmos,
ingegeven en bewogen door een rationeel beginsel, ook
niet vergeleken worden met een ordeloozen vloed van
verschijnselen zooals de huidige wijsbegeerte het vaak
voorstelt. Het schijnbaar gebrek aan orde is leugenachtig
en kan worden goedgemaakt door een verstandelijke
penetratie die er de articulaties eener dynamische orde
in aantreft, welke even streng en even sterk is als de orde
die in een handboek van meetkunde heerscht.
Omelat de realiteit in haar geheel doordrenkt is van
rationaliteit, is in de Grieksche aanschouwing der dingen
elk wezen een levend wezen dat in de diepste innigheid
van zijn oorsprong deelachtig is aan een geestelijke
natuur. Ook de levenlooze stof en de lichamen welke er
uit gesneden zijn, deelen dat algemeen geestelijk 'evensbeginsel. Er is wellicht geen duidelijker bewijs voor die
bij den eersten aanblik wonderbare gedachte dan het
feit dat de Grieken de sterren die aan den nachthemel
verschijnen voor levende wezens hebben gehouden en ze
hebben aangezien als wandelende passagiers in den nacht.
Alles leeft en alles is bezield : dit kernbeginsel beweegt
de Grieken tot het besef van de meest algemeene wezenssolidariteit en van de verbondeheid van al hetgeen door
orde en rationaliteit tot cosmos is uitgebeeld geworden.
Men denke niet dat de mensch op dezen regel uitzondering maakt. Hij belichaamt hetzelfde levensprincipe als
het heelal. De mensch immers is een cosmos in miniatuur
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die den grooten trouw weerspiegelt in al zijn eigenheden.
Deze conceptie van den mensch als microcosmos die wij
voor het eerst opnieuw zullen aantreffen gedurende de
Renaissance dank zij hare overgevoeligheid in de beleving
van het antieke geestesleven, is een schepping van den
Griekschen geest, die de wonderlijke geneesheer en
geleerde Paracelsus opnieuw in het Westersche bewustzijn
levendig zal houden. De mensch is het evenbeeld en het
spiegelbeeld van de universeele wereldorde. De Helleen
voelt zich als een zelfgenoegzame wereld die georganiseerd
is naar denzelfden snit, die gewikt en bewogen wordt
door dezelfde beginselen van orde, rede en evenwicht als
het heelal, en zeer vaak drukt hij die in zijn wezen en
werk zoo diep verankerde bedoeling uit, de cosmische
verbondenheid, die eene, rationeele, alomvattende levensessentie in het kiein to realiseeren.
Hij kan derhalve geen wezenlijke vreemdheid voelen
tusschen zich zelf en het heelal. Hij maakt wel deel uit
van het heelal doch geenszins als een nietigheidje dat
door de grootheid van het heelal wordt teneergedrukt,
dat door de oerkracht van het heelal blindelings zou
worden voortgestuwd op den weg van het bestaan als
door een erbarmingsloos fatum of door een hartelooze en
troostelooze Moira, doch integendeel als een lidmaat,
dat er noodig is tot de volmaking van de wereldorde en
dat even onmisbaar is als het heelal zelf. Dat heelal staat
niet tot den mensch in verhouding van een wezen dat door
het numen van de Godheid zou omgloord zijn, van een
wezen dat eenvoudig de hoogste wil met het harde gebod
zou zijn, van een wezen wiens essentie ligt in een macht die
den mensch leidt volgens de willekeur eener blinde tyranie.
Neen, de mensch beseft en vindt zijn eigen verrechtvaardiging in de onontbeerlijkheid van zijne medewerking
aan den bouw der wereldorde en aan de structureering
van het heelal. De cosmos is immers slechts zich zelf
door de gecoordineerde activiteiten zijner samenstellende
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gewrichten. Hij is orde, evenwicht, harmonie en regelmaat
door de samengevoegde werkzaamheid van de individueele
lidmaten die het samenstellen.
Alles bijgevolg sluit een identische wezenskern in en
daarom is alles wederkeerig ook voor alles toegankelijk
en verstaanbaar. We begrijpen de dingen, wij dringen
tot hun innigste wezen door, omdat zij fundamenteel
gelijk zijn aan ons, omdat wij er ons zelf in herkennen.
Dat is natuurlijk, want indien de mensch waarlijk de
verkleinvorm van het heelal is, zal hij op den bodem van
zijn eigen wezen de rasechte wezensvormen en de drijfkrachten van het heelal ontwaren. En wij roemen er ons
op, het heelal te doorschouwen in zijn diepste geledingen
tot de algemeene structuur van het heelal zelf. Wij zijn,
omdat wij onze menschelijke geestesstructuur uitbreiden,
aan alles deelachtig, omdat de fundamenteele zijnsbedding
van alles zich binnen ons op een formeel identische wijze
herhaalt, omdat in de oogen van het Grieksche denken
alles zijn ontstaan dankt aan een en dezelfde rede en
alles geworden is door het deelgenootschap aan dezelfde
gestaltegevende activiteit.
Parmenides heeft die algemeene identiteit het sterkst
uitgesproken in een metaphysisch systeem dat paradoxaal
aandoet omdat het de mogelijkheid en dienvolgens ook
de werkelijkheid van de beweging en de verandering
ontkende. Voorzichtiger is Aristoteles' uitdrukking van
dezelfde gedachte, ais hij, in plaats van de later
ook bij Hegel te bespeuren indentiteit van Parmenides,
spreekt van een overeenkomstigheid tusschen zijn en
denken. De mooie droom van de Platonische liefde is een
andere uiting van hetzelfde grondbesef, dat trots alien
spot het credo blijft van den homo sapiens, liefde die
bestaat in het alomtegenwoordige bewustzijn onzer deelgenootschap aan de universaliteit van het zijn.
Eenheid en identiteit van alles, van wereld en mensch,
liefde-eenheid van den mensch met het heelal... daaruit
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moet noodzakelijker wijze een ideaal van rust en evenwicht ontspringen. Wij, moderne menschen voelen het
leven aan als een voortdurende spanning tusschen
verschillende, zoo niet vijandige, dan toch rivaliseerende
componenten. Het leven vertoont zich aan ons als een
bestendige generator van antinomieen en tegenstrijdigheden van het goed tegen het kwaad, rivaliteit van geest
en stof, onstandvastigheid van het evenwicht tusschen
lichaam en ziel, dualiteit van natuur en cultuur, enz., enz.
Een dergelijke levensbeschouwing die de essentie van
het leven in wanorde, onrust en strijd verlegt, is met de
Grieksche beschouwingswijze van de dingen volstrekt
onvereenigbaar.
Toch konden de Grieken zoo min als gelijk welk ander
yolk de bittere ervaring van het leven, individueel en
collectief gezien, afwijzen. Waar de mensch is, is strijd.
Doch bij de Grieken moest deze strijd feller worden
gevoeld, omdat de onvermijdelijke, onafwijsbare levensdissonanties er in botsing kwamen met het bespiegelende
ideaal van rust en eenheid, waarin het essentieele van
hun geest zich uitsprak en dat zich met de alzijdige
rationaliteit zelf vereenzelvigde. Wie de geschiedenis van
het Grieksche yolk kent, weet hoe zijn leven een groot
theater geweest is van driftigheid en, spijts hun geestelijken habitus, in zulken graad van intensiteit dat wij
het later slechts uitzonderlijk bij andere yolk eren
terugvinden. Hunne geschiedenis wordt geleid door de
collectieve en de individueele passies, die aansporen tot
expansie, verovering en oorlog naar buiten, tot hopelooze
vijandigheden met naburige steden en tot voortdurende
bespieding der verschillende sociale geledingen naar
Dinnen. En nochtans blijft het waar dat het met de
tonaliteit van den Griekschen geest niet overeen to
brengen is dat Aristides, de rechtvaardige, moest zwijgen,
omdat het demos de rechtvaardigheid niet hooren Wilde,
en dat Socrates den giftbeker moest ledigen in de held122

haftige gelijkmoedigheid van den geest voor den dood.
Toch richtte deze ervaring geen schade aan in de
geestelijke conceptie der Grieken. De eenheidsgedachte
van cosmos en mensch bleef de ontwikkeling zijner
gedachten beheerschen. De mensch mocht ja aanleiding
geven tot een ontzaggelijk passiespel en tot een onvergelijkelijk opgedreven rivaliteit. De homo sapiens kon in
de gescheidenis geen rechtstreeksche repliek vinden en
de Platonische liefde geen direct dwingende kracht
uitoefenen op het leven van de Polis..., ja als een bittere
werkelijkheid werd de antithese tusschen geest en leven
wel aangevoeld door de Grieken, maar zij werkte toch niet
dissolveerend op zijn spiritualiteit in. Want die werkelijkheid was niet van zulken diepgaanden aard dat zij
gelegenheid gaf tot de sceptische levenshouding en dat
zij den twijfel voedde in de wezenlijke articulaties van
hun wijsheidsplan. Want zij verbond en verklaarde tevens
de gelijktijdigheid van hun geestelijk ideaal van eenheid
en rust met de onvermijdelijke dissonanties van het leven
door het beginsel van harmonie, dat de rationaliteitsvisie
van alles herstelt, ook daar waar zij uiterlijk verbroken is.
Door de harmonie immers worden de antithesen e'en,
worden zij overbrugd en met elkander verzoend. Daarom
is de harmonie de canon geworden van het Grieksche
leven als het beginsel van handelen en als de centrale
gedachte welke het mogelijk maakt op de gebeurtenissen
toe to kijken met de rationalistische gelijkmoedigheid van
zijn geestelijken levensstijl. Maatgevend is de visie van
Plato. Orde en wanorde, rust en beweging, ratio en drift
zijn de levensantithesen, waarin orde, rust en ratio de
neerslag zijn van den Griekschen geest, de wanorde, de
beweging en de drift daarentegen die van het leven der
Polis.
Welnu, Plato's harmoniseerende geest verraadt zich in
de conceptie van de wanorde, welke niet volstrekt tegengesteld is aan de orde zooals in de Perzische conceptie
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de geest van het kwaad formeel tegengesteld is aan den
geest van het goed. De wanorde beteekent datgene wat
nog niet tot orde is gebracht, maar dat er door den
rationeelen arbeid van den mensch toe gebracht kan
worden. De ervaring leidt dus niet tot de negatie van de
rationaliteit, maar tot de behoefte aan arbeid in den
zin eener stijgende rationaliseering. Verstand en rede
zijn de agenten die de wereldharmonie in den tijd en in
het leven uitbouwen. Daarom is de status van harmonie
geen noodlot dat den mensch van buiten of wordt opgedrongen, maar het is een status die menschelijk geweld
in het leven roept in een irrationeele, woordelijke, veranderlijke gegevenheid. Het leven van den mensch bestaat
in de actieve herleiding eener irrationeele levensfeitelijkheid tot den levensstatus die zich vereenzelvigt met het
ideaal van den geest.
De gedachte van harmonie versterkt dus de strekking
naar rust, orde en statica in de ideale conceptie der
dingen. Op grond daarvan heerschte over het Grieksche
leven in zijn geheel de meetkundige vorm als het oordeel
en het type eener harmonische verhouding. Daarom zien
de Grieken alles gebouwd volgens een stelsel van rationeele
proporties en verhoudingen, niet alleen het heelal en de
stoffelijke natuur, maar ook den mensch als natuurwezen,
als schepper van kunst en schoonheid en als organisator
van een politieke en sociale levensorde. De meetkunde is
voor hen het volstrekt universeel organon om alles te
verstaan en bovendien nog om de wereldorde door hun
persoonlijken arbeid te vervolmaken. Zij is organon van
besef en organon van arbeid.
Elke arbeid, elke productie, elke techniek is gegrondvest op de vormverhouding waarvan het meetkundige
het prototype is. Door de geometrie bouwt de mensch
zijn woonplaats op de aarde uit ; door middel van het
meetkundige ideaal van proportie symboliseert hij in zijn
instellingen en sociale verhoudingen de ideeen van rust
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en rechtvaardigheid, grondvesten van het samenwonen
van menschen. Dezelfde structuur die de Grieken op den
weg heeft gebracht van de onvergankelijke wiskunde en
astronomie, heeft hen tot gids gediend bij de politeia of
de volksordening.
Als wij den canon van het Grieksche denken en den
levensstijl van zijn gee'st in een beknopt schema samenvatten, dan vinden wij de Grieksche cultuur in al hare
uitingen beheerscht door de cosmosidee, door de idee
eener orde van dingen welke in alles de rationeele orde
van het verstand weerspiegelt. De tonaliteit van den
Griekschen geest is derhalve rationalistisch. Zijn philosophie tracht niet zooals de onze rekenschap of te leggen
van feiten en verschijnselen, van verandering en beweging
die zich aan de oppervlakte der dingen voordoen, maar
wel integendeel van de algemeene wezenheden en van de
rationeele vormen welke die veranderlijke oppervlakkigheid
verbergt als het vaste en onvergankelijke wezen dat er
in woont. De Grieksche wetenschap stuurt aan op een
rationaliseering aller zijns- en levensgebieden, op hun
herleiding tot verstandelijke drijfkrachten die de wereld
van het uiterlijk worden en veranderen beheerschen van
uit een wereld van eeuwig zijn en eeuwige rust.
Alles strekt bij hen tot vorm-aanvoeling, tot vormsymboliseering, tot vorm-uitbeelding van de realiteit.
Daarom was de Griek ook voorbeschikt om aan de
vormwetenschap bij uitstek haar definitieven omtrek te
geven. De Hellas is de bakermat van de logica en van de
meetkunde. En uit dezelfde strekking vloeide de extreemrealistische beschouwingswijze der philosophie voort,
waarvan de Platonische opnieuw het prototype is. De
cosmos vereenzelvigt zich niet met de rede als zoodanig,
doch is de totale realiteit welke volgens een rationeele
orde samengeweven is. De waarachtige werkelijkheid
echter is het algemeen-wezenlijke, het bestendige der
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dingen en dat zijn geenszins hun rusteloos wisselende
verschijningsvormen.
Deze laatste zijn vaak irrationeel, niet herleidbaar
tot de idealen van een op de rede ingestelden geest, en.
onbegrijpelijk. Uit hen ontspringen de zijns- en levensdissonanties die de Grieken immer ergeren en daardoor
hun arbeid wettigen. In de bestendige werkelijkheid der
dingen schuilt de ware werkelijkheid en de wezenlijke
cosmos. Zij is samengesteld volgens de orde die de orde
van het verstand weerspiegelt. Zij is dus geen weefsel van
begrippen die het verstand naar buiten projecteerde, maar
een realiteit waarvan de souvereine verstandsorde deel
uitmaakt.
Plato beschreef met liefde en met poetisch-visionnaire
kracht de mythe alsof de mensch in een vorige bestaansmodaliteit een zuivere geest was geweest, die, door de
stof onbelemmerd, zich had bewogen in een wereld van
zuivere geestelijkheid en aldaar den diepgang van de
dingen, den echten cosmos had geschouwd. De bewogen
oppervlakte van de wereld waarin wij nu leven en verkeeren en waarvan wij deel uitmaken roept in ons een verre
herinnering wakker aan deze oorspronkelijke aanschouwing. Deze herinnering is het soliede verklaringsbeginsel
der wereld die voor onze oogen en in onze ervaring oprijst.
Zij is meteen ook de hoogste verwachting welke zijnsrecht
aan ons handelen verleent. De cosmos-gedachte der
Grieksche wereldbeschouwing en de rationaliseerende
africhting van zijn arbeid verklanken beide het heimwee
van den Platonischen geest naar de oorspronkelijke
geestesvolheid die wij met het aardsche bestaan hebben
ingeboet.
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X. DE STIJL VAN HET MIDDELEEUWSCHE
DENKEN
Het ordende beginsel dat van het Grieksche geestesleven een stijivol geheel heeft gemaakt was de cosmosgedachte waarin het heelal als een begrensd doch rationeel
totaal van de realiteit mensch en natuur — voor ons
verschijnt. Het ordenend beginsel dat in de christelijke
middeleeuwen dezelfde rol vervult en aan de spits van
hun nieuwe levensconceptie zal staan, is God. Het heelal
in de Middeleeuwen is even begrensd als dat der Grieken,
echter niet omdat de idee der oneindigheid den middeleeuwschen mensch even dwars zit als den rationeel
denkenden Helleen. Integendeel, de oneindigheid is een
van de onvergankelijke werkbegrippen van de Middeleeuwers. Doch zij behoort tot de prwrogatieven van het
goddelijk wezen, dat boven het heelal verheven staat en
wiens eigenheden derhalve aan het heelal moeten ontzegd
worden. De vervanging van de cosmos-gedachte door de
Godsgedachte wijzigt ten gronde uit den denkstijl van
vele eeuwen naar de godgeleerdheid toegekeerde geestelijkheid, want, kleedt ze deze geestelijkheid ook in
Platonische, neoplatonische of Aristotelische vorm en
uitdrukking in, toch ontvangt alles uit de handen van
het nieuwe, overheerschende zijns- en denkbeginsel een
nieuwen zin en een nieuwe beteekenis.
In de oogen van de Grieken was het met rede doorkneed
heelal de hoogste, volstrekte realiteit, die boven zich geen
tweede erkent. Dat gaat lijnrecht in tegen den religieustheistischen denkvorm van de Middeleeuwen, omdat de
religieuze habitus uitmondt in de volstrekte bovenordening
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van het goddelijk wezen. Blijft de Grieksche volstrekheid
in hare essentieele wezenstrekken hare rationeele opdracht
vervullen, toch dient zij ons om over het heelal heen een
ander zijn te beduiden dat in navolging van het bijbelsche
Ego sum qui sum, tot het eenige wezen verheven wordt
dat in den echten zin van het woord IS. Slechts in tweede
en in afgeleide orde kan van het heelal en tevens van
de dingen gezegd worden dat zij zijn. Zij worden immers
tot het bestaan geroepen door een vrije wilsbeschikking
van God. Zij stevenen in hun voile onbewustheid de
bestemming tegemoet welke het scheppende fieri van
God hen als zijnswet en als leefregel heeft voorgeschreven.
Zij ontleenen aanzijn en bestaan, wezen en africhting
aan het archetype dat hen in den geest van den Hoogste
voorafgebeeld heeft en dat nu voor alle toekomstige tijden
hun onveranderlijke grondwet is geworden.
Het heelal dat in zijn geordende cosmische natuur
vanwege de Grieken een volstrektheid had ontvangen door
zijn rationeele structuur, vertegenwoordigt in het half
mystisch besef der Middeleeuwen een even groote orde
als voorheen, met dit verschil dat zij niet in zich zelf
berust, doch door vreemde kracht geworden is. Van het
heelal kan de godgeleerde niet zeggen dat wezen en bestaan
samenvloeien. Dat zou strijdig wezen met zijn conceptie
van het Opperwezen. Het heelal staat in een onvergankelijke afhankelijkheid van de scheppende daad van God,
als wij naar zijn wezensgrond vragen. Meer nog, met de
schepping is de rol van God niet uitgespeeld. Onophoudend wordt het heelal in zijn bestaan bevestigd door een
goddelijken ruggesteun. Het wordt wel niet elk oogenblik
herschapen zooals Descartes het zich later verbeeldde,
maar het blijft niettemin een onontwijkbare noodzaak op
de goddelijke medewerking beroep te doen in de voortbewaring van de schepping. Ware de wereld op eigen kracht
aangewezen, moest God zich een oogenblik desolidariseeren van zijn werk en zijn beschermende hand van de
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realiteit of doers, dean zou zij oogenblikkelijk terugkeeren
tot het niet.
Wat van het heelal als de totaliseering van de dingen
geldt, geldt natuurlijk in dezelfde mate van de afzonderlijke wezens die het heelal bevolken. Deze staan tot
het Opperwezen in een zelfde verhouding. Ook zij zijn
geboren dank zij een archetypische idee van God en
vooraleer geschapen te zijn berustte de schepping in den
geest van God met geheel de zware toekomst welke haar
was toebedacht. En een even noodzakelijke medewerking
van het Opperwezen vermag de dingen in het bestaan
te handhaven.
Geheel het middeleeuwsche leven draagt het geestesmerk van deze denkwijze over de verhouding van schepper
en schepsel. De Grieken hadden als leefregel en streefobject de verwezenlijking eener harmonie tusschen de
gegeven feitelijkheid en de rationeele eischen van den
geest. De harmonie herstelde evenwicht en orde en overbrugde de levenstegenstellingen. De Middeleeuwen kennen
de harmonie niet. In haar plaats treden het beginsel en
de regel der hierarchic op. De wereldconceptie dezer tijden
kan men vergelijken met het stelsel der gesloten economic
van Fichte. De aanvang en het sluitstuk van het heelal
zijn identisch : God als scheppende oorzaak stond aan
zijn aanvang ; dezelfde God staat aan zijn einde als zijn
laatste vervullingsmoment, dat zijn ontwikkeling blindelings geleidt. En midden in deze ontwikkeling leeft God
nog in de dingen mede — in eo vivimus, movemur et
sumus
als de exemplarische oorzaak van alle gegevenheid.
Tweeerlei orde voert dus de dingen op naar God. De
progressieve wording van de dingen wordt noodzakelijk
bepaald, geregeld en gericht door den causalen nexus
waarvan de allereerste en de meest verwijderde zich
rechtstreeks bij God bevindt, 'die de hoogste zijnsvoorwaarde en bestaansreden is van elke activiteit waartoe
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de schepping bekwaam blijkt. Vervolgens wordt ons de
gelijktijdige aanwezigheid van de ontelbare zijnsvormen
of van de duizendvoudige dingen rationeel doorschouwbaar, wanneer zij gevangen worden in een systematisch
ordeverband onder geleide van het beginsel van hierarchie,
waardoor wij ze ordenen volgens hun verschillenden graad
van volmaaktheid. De graad van volmaaktheid echter
beteekent niets anders dan een bepaalde, elke wezenssoort
eigen nabijheid met het goddelijk wezen volgens de gelijkenis die zij ermede vertoonen en in de mate waarin zij
kunnen gelden als zijn evenbeeld. De hierarchische orde
der dingen maakt van het heelal een cosmos naar het
zijn de hierarchische orde der oorzaken een cosmos
naar de activiteit.
Terwijl de harmoniegedachte den Griekschen mensch
wezenlijk op een voetstuk plaatste als het beslissende
wezen, kan de gedachte van hierarchie den mensch die
hoogste plaats in het geschapene niet langer verzekeren.
Ongetwijfeld blijft men de bijbelspreuk getrouw die zegt
dat de mensch geschapen is naar het evenbeeld van God
en dat door zijn geestelijke natuur dus wel eenige gelijkenis
met Hem vertoont. Toch vergeet men niet dat een zelfde
openbaring het bestaan bevestigd van wezens met een
hoogeren graad van geestelijkheid uitgerust, omdat elke
afhankelijkheid van stof bij deze wezens vervalt. Het
was natuurlijk een niet geringe handicap voor den hoogmoed van den menschelijken geest, zoo plots uit de eerste
stelling to worden verdreven. Doch in vergelijking met
de Grieksche conceptie zou de mensch nog van een andere
zijde een niet gering deel van zijn pretenties inboeten.
Want het bezit van verstand en rede kan niet meer als
noodzakelijk gevolg meebrengen dat de mensch het spiegelbeeld van het heelal is of als een microcosmos kan
opgevat worden.
De werkelijkheid weerspiegelt zich niet rechtstreeks in

den geest van den mensch. Deze geest bevat niet in de
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kern al de bestaande dingen, want al de dingen zijn vrije
en autonome scheppingen van God geworden, die elk over
hun eigen wezen beschikken, en over een wezen waarvan
de diepste innigheid vaak voor de dingen zelf, en vooral
voor alle andere verborgen is gehouden. Zeker blijft den
mensch een uitnemende plaats verzekerd en een plaats
die hem boven de stoffelijke wereld verheft. En zulks
om een dubbele reden. Ten eerste, oefent de mensch toch
een zeker regentschap op de wereld uit omdat hij, door
het feit dat hij begaafd is met verstand, toch in staat
blijkt te wezen om de eigenheid aller dingen door begrippelijke voorstelling in zich of te beelden en op te roepen.
Vooral echter omdat het beginsel van hierarchie den
mensch toelaat de wereld te beschouwen alsof zij door
God was geschapen met het oog op dienstbaarheid aan
den mensch, om hem tot leVenstheater te dienen, ten einde
de autonome, zedelijke orde waartoe hij alleen geroepen
is, in de gegeven conditie te kunnen vervullen.
De middeleeuwsche gedachte rust dus de wereld niet uit
met een volstrekt autonome rol en een volstrekt autonome
bestemming. Alleen de menschheid kan dank zij hare
deelachtigheid aan rede en verstand een autonoom doel
verwezenlijken. Dit doel bestaat in de uiteindelijke vereeniging met God, waardoor de cirkel van het menschelijk
leven volmaakt gesloten wordt, daar God inderdaad alpha
en omega van het menschenbestaan is. De wereld dient
maar als middel opdat de mensch met zijn normale
bestaansvoorwaarden in het bereiken van zijn doel zou
worden geholpen en niet versagen zou in zijn persoonlijken
arbeid aan die algemeen-menschelijke levenstaak.
Zoo kan de denker uit die lange eeuwen van christelijk
overwicht op de wijsbegeerte op zijn beurt een unitaire,
geslotene en consequente levensopvatting huldigen. Het
eenheidsbeginsel waardoor de Grieken de levenseenheid
herstellen tusschen de ervaring en de rationeele structuur
van den geest was de idee van een redematige verplichting
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de irrationeele levensdissonanties door zijn arbeid te
resorbeeren. De onderworpenheid en de gevolgzaam.heid
aan het goddelijk wereldregiment zullen voor den christelijken wijsgeer het eenheidsbeginsel uitmaken waardoor
alle levensgegevens tot een worden saTrengetrokken.
Ik heb vroeger in een ander verband gezegd dat in
een bepaalde, religieuze conceptie de mensch beseft
halverwege te zijn aangeland op den weg zijner zedelijke
volmaaktheid, en diensvolgens van God de voltrekking
ervan verwacht, namelijk door het werk van diens genade.
Dat besef en die verwachting draagt de middeleeuwsche
mensch in vleesch en bloed met zich om. God staat dus
niet alleen voor den mensch als de pool waar hij zich uit
aatuurlijk zijnsbeleid moet heen bewegen als naar de
elndbestemming aller dingen, maar in die beweging treedt
lq nog op als bemiddelaar zijner persoonlijke heiligmaking. De ideale inslag van het leven ligt dus ten slotte
in God verankerd en op een zoo onkreukbare wijze dat
het geen verwondering hoeft te wekken, wanneer wig
zien hoe later bij de confessioneele splitsing van Europa
ten tijde der Hervorming, het eene christelijke halfrond
God laat wegen op het leven der menschen zooals wellicht
nooit een Moira op de schouders van de Grieken had
gewogen.
En wegens dezelfde redenen die van God den sleutel
taken van onze persoonlijke geestelijkheid, moet ook bij
God de oorsprong, de bestemming en dus de rationeele
verklaring van geheel het collectief bedrijf van het
menschenleven gezocht worden. Hij is het begin en de
elndbestemming van het grootsche, historische proces der
menschheidsontwikkeiing. In God zijn de politieke organisatievormen van het collectief leven en de standrechtelijke
grondslagen van het maatschappelijk leven gefundeerd
als in hun laatsten grond. Zooals mensch en natuur, zooals
wijsbegeerte en godsdienst, convergeeren politiek en
sociologie in de volstrekte souvereiniteit van het goddelijk
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beginsel, waarvan de souvereiniteit ten slotte toch maar
de bevestiging en aanpassing is aan de menschelijke
levensvormen van de principieele erkenning dat slechts
het goddelijk wezen in den waarachtigen zin van het
woord volstrekt kan genoemd worden.
In elk opzicht is de mensch tot nederigheid veroordeeld
in de theocentrische levensopvatting der Middeleeuwen.
Alleen in Goethe herleeft nog eens een Griek als een
meteoor midden in het christelijk Europa. Van het
Grieksch-Platonisch idealisme draagt nog wel de middeleeuwsche denkconstructie, maar niet meer de middeleeuwsche geest de sporen. De grondtoon van de wijsbegeerte is een vlak realisme geworden. Indien de mensch
waarlijk een microcosmos is, dan kan hij in zich zelf de
geestelijke structuur van het heelal lezen. Doch wanneer
hij slechts een schepsel onder de schepselen is, dat zich
misschien wel iets hooger dan de andere verheft, doch
geenszins het compendium van de schepping is, dan kan
hij dat niet meer. Want hij kent de dingen niet meer door
en in hunne wezensgelijkenis met hem, doch slechts met
behulp van een bleeke verbeelding door middel van verstandsbegrippen.
Daarom was de Platonische habitus ten slotte een
lastpost voor de Middeleeuwen. Bij den christelijken
zieledeemoed pasten oneindig beter dan de heerlijke Platomystiek de voorzichtigheid en de bijdegrondschheid van
Aristoteles, die de realiteitsverbeelding lungs abstractieven
weg verklaarde, en die van de actus-potentia-theorie den
sleutel maakte waarvan de Middeleeuwen zich bedienden
om zijn en worden te doorpeilen. Het moet echter in
herinnering worden gebracht dat de zedelijke orde waarin
de wereld gevat is den mensch toch in zekere mate boven
de onbewuste schepping plaatst, welke hem dienstbaar
moet zijn in de voltrekking dezer orde. Op grond daarvan
eischt de mensch het recht op, de schepping te kennen,
en daaruit vloeit voort dat deze schepping een interne
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structuur moet bezitten die de mensch met zijn gegeven
verstand in haar eigenheid kan achterhalen. De wereld
moet opnieuw rationeel zijn zooals voor de Grieken, doch
de ideologische grondsiag van de rationaliteitsverzuchting
is totaal gewijzigd. Het middeleeuwsch realisme hangt
bijgevolg innig samen met de Godsconceptie en de 'evensbeschouwing van dezen tijd.
Het spreekt vanzelf dat deze gepostuleerde doordringbaarheid van de schepping door het verstand de basis
van een nieuwe orde zal uitmaken. Een harmonisch ideaal
van geometrische verhoudingen ligt aan den wortel van
de Grieksche orde. De orde van de Middeleeuwen is een
tot dusver onbekende orde geworden welke in geenerlei
verband staat tot de vormverhouding van de dingen.
De middeleeuwsche orde is een religieuze. De meest
universeele zijnsverklaring ligt bij en in het Opperwezen.
God schiep alles volgens een type van zijn geest, en alles
dankt zijn ontstaan aan, en ontvangt de richtlijnen van
zijn ontwikkeling van de scheppingsbeslissing van den
goddelijken wil. De polen van de nieuwe orde die zin en
beteekenis geven aan het wereld- en aan het menschheidsverloop liggen buiten dit verloop.
De nieuwe orde is een zuiver geestelijke. Zij vindt haar
religieuzen neerslag in het dogma van de gemeenschap
der heiligen. De effectieve solidariteit van al de menschen
in een orde van genade vertegenwoordigt de orde die de
schepping tot haar bestemming zal leiden. En langs den
omweg van den mensch wordt de stoffelijke wereld in
deze genadegemeenschap geintegreerd, wel niet als een
direct lidmaat van de orde, maar als een onontbeerlijk
instrument dat in den menschelijken dienst staat. Deze
algemeene genade-orde en -gemeenschap is er geen louter
contemplatief-mystieke. Zij is een actieve, zedelijke
gemeenschap. Zij is geen passieve beschouwing der
heiligheid, doch een actieve arbeid aan de heiligmaking.
Beschouwing en contemplatie behouden hun rechten, doch
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slechts in conformiteit met het unum neccesarium der
persoonlijke heiliging.
Die zedelijke dominant der middeleeuwsche genadeorde
drukt zijn stempel op geheel het leven van den geest.
Een bestendig actieve drijfkracht van ethischen aard bait
de wereld samen tot een weergaloos proces van toenadering tot God. De supreme heerlijkheid van den mensch
is de verwezenlijking van het goede dat gelegen is in de
conformeering van het doen en laten met den goddelijken
wil, en in de eerbiediging van de natuurlijke orde die
door decreet van denzelfden wil tot de volstrekte orde is
uitgeroepen. Het menschdom moet zijn individueel en
collectief leven inrichten volgens de imperatieven dezer
orde. Hetgeen de Gothische kathedraal aan Godsverlangen in haar architecturale lijnen symboliseert, maakt
de geestelijke strekking van de middeleeuwsche philosophie
en wetenschap uit en dringt overal tot in de ideale
volksordening en in de politiek door. 1k herinnerde reeds
aan de Civitas Dei-idee van Augustinus. Deze is voor
de Middeleeuwen niet alleen het voorbeeld dat in de verten
eener ideale ongenaakbaarheid de hoop en de verwachting
van de ziel uitdrukt, maar het is het voorbeeld van het
positief vorm- en gestaltegeven aan de menschelijke
maatschappij. De opperheerschappij welke de paus in
trage of jagende vaart, doch onafgebroken nastreeft, en
de daarmee gepaard gaande beknotting van de wereldlijke
macht zijn meer verklaarbaar in het Licht van deze geestelijke orde dan in de kleine verzuchting naar dominatie.
Wanneer dan, in het Herfsttij der Middeleeuwen, de
christelijke wereld in haar strakken religieuzen levensinhoud van een moeheid biijk geeft in den uitbouw van
de theologie en in de worstelingen om de macht, dan nog
zegt de Imitatio Christi het den Ecclesiast na, dat alles
ijdelheid is buiten den dienst des Heeren en de persoonlijke
heiligmaking van den mensch. Doch in afwachting daarvan
had ook de leeke orde een ethisch-religieus cachet gekre135

gen. Het oude Imperium was een Sacrum Imperium
geworden, het Heilige rijk Deutscher Nation. De leeks
machtsorde krijgt een goddelijke consecratie door de
legitimische stelling dat elk gezag van God komt — eerst
in de XVIIIde eeuw komt het uit de natie —, en door den
schutsdienst dien zij verleenen moet aan de vestiging
van de geestelijke macht die uitsluitend uit naam van
God optreedt.
De Grieksche cultuurarbeid bestaat in een onafgebroken
pogen tot harmoniseering van de levenstegenstellingen
onder geleide van de rationaliteit. De middeleeuwsche
cultuurarbeid is essentieel de vergeestelijking van wereld
en leven. En deze twee perioden verschillen zooveel van
elkaar als de afstand tusschen rationaliteit en geestelijkheid groot of klein wordt geacht. Voor de eene zooals
voor de andere is het leidende beginsel objectief en ontheven aan de sfeer en de willekeur van de enkelingen. Twee
maal wordt het aan de individuen als een ethische verplich ting en een geestelijke dwang opgelegd. Het eene beginsel
echter beweegt zich binnen, het andere buiten den cosmos.
De menschelijke geest heeft van de Griekschen tijd tot
de Middeleeuwen den weg afgelegd naar een bovencosmische orde. Dat geschiedde niet in de eerste plaats door
de philosophie, maar door de nieuwe religieuze idee welke
het christendom meebracht en die erin gelukt is het leven
van de bekende wereld te overschaduwen, en de cultuur
te richten naar haar wil. De verzwakking van deze
religieuze idee zal de noodzakelijke voorwaarde zijn,
opdat de bekende wereld zich uit de grijparmen van den
middeleeuwschen levensstijl zal losrukken. De innerlijke
ontreddering van de religieuze eenheid van Europa en de
inzinking van de moreele standing van het christendom
zelf bereidden den aftocht voor van een levensbeginsel
dat eeuwen lang den menschelijken geest had bewogen,
en niets kon nog de opkomst remmen van de modern
denkwijze, toen de religieuze grondslag aan de middeleeuwsche denkwijze was onttrokken.
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XI. DE GEESTELIJKE HABITUS VAN HET
MODERN DENKEN
Wij hebben in ons vorig hoofdstuk kunnen constateeren
dat het middeleeuwsch denken in zijn geheel rond de
Godsgedachte gecristaliseerd is. Wij weten nu uit persoonlijke ervaring hoe moeilijk zich de mensch van heden
nog kan indenken en inleven in een zoo alomvattende
en in een zoo diepborende geestesatmosfeer van Godtoegekeerdheid en Godsverankering. Den directen en alom
tegenwoordigen band met het goddelijke hebben wij
verloren, omdat wij, kinderen van den modernen tijd, wie
wij ook zijn, geloovigen en ongeloovigen, de aanwezigheid
van God niet meer kunnen aanvoelen, omdat wij het
levende aanzijn van God in de wereld welke ons omringt
niet eens beseffen, en omdat in die omstandigheden wij
God als bestendigen aanvang en einde van alles uit de
innigheid van ons denken hebben verdreven.
Vijf eeuwen moderniseering en vijf eeuwen stijgende
moderniseering van het leven en van het denken dragen
de schuld aan het onbegrip waarmede wij staan tegenover
gelijk welke theocentrische gedachte. De christelijke
levensbeschouwing der Middeleeuwen kunnen wij niet meer
waardeeren, zelfs niet meer als een levende werkelijkheid
beseffen, omdat hare natuur ons radikaal vreemd is geworden en omdat van den geest uit niets meer voedsel geeft
om dien geest van Godsnabijheid to onderhouden. Daartoe
hebben allerlei factoren bijgedragen. Religieuze en philophische, wetenschappelijke en sociale revoluties hebben
den geest van den mensch herschapen, hebben de theocentrische visie der dingen afgebouwd en hebben deze
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vervangen door een andere die wij de moderne heeten,
ofschoon alles er op wijst dat zij in het denken van de
XXste eeuw reeds veroordeeld is.
U hebt alien de groote namen voor den geest staan,
die den beslissenden toets en de beslissende vormkracht
aan de moderne aanschouwing geleverd hebben. In de
wijsbegeerte zijn het Descartes, Spinoza, Leibnitz, Kant,
Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. In de wetenschap waren
het Galilei en Newton, in het sociaal denken Machiavelli,
Grotius, Montesquieu, Rousseau en de Fransche omwenteling. Wanneer gij de uiterlijkheid van het geestesleven
onder oogen neemt dat door de samengevoegde krachten
van deze prima-geesten tot stand kwam, dan zal het u.
vooral door de tegenstelling tot vroeger gebeuren treffen
in welke mate het moderne denken als algemeen kenmerk
een negatieven, of althans een critischen stempel draagt.
Men kan dat gemakkelijk verklaren door het feit dat
het modern tijdvak als geheel zijn ontstaan to danken
heeft aan een radicale en tevens sterk gepassionneerde
afwijzing van den middeleeuwschen habitus van denken
en leven. Het moderne denken is geboren onder het
gesternte van de vijandschap, van de critiek en van den
afkeer. Voor het ontwaken van het geestelijk vrijheidsbewustzijn in het Avondland moest de cultuur wijken
Welke gebukt ging onder de voogdij van de theologie en
onder de autoritaire instelling eener clericale overheersching, wier innerlijk verval elk recht op erkenning en
eerbied verbeurd had.
De afbouw van de middeleeuwsche levensbeschouwing
geschiedde geleidelijk in de opeenvolgende bewegingen
van de Renaissance, de Hervorming, de Verlichting en
het getij van exacte en positieve wetenschap. Zoo wij
echter afzien van de historische ontwikkeling der dingen
en den modernen tijd als een gesloten geheel beschouwen,
kunnen wij het feit niet ontwijken dat de hoogste negatie
en de scherpste critiek ervan zich samentrekken rond de
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beheersching van het leven der menschen en van de
wereld door een aan dat heelal bovengeordend beginsel.
Het is hoofdzakelijk de God welke zich buiten en boven
het heelal als zijn souverein beginsel bevindt die uit de
leiding wordt gebannen.
Deze radicale afwijzing eener verbondenheid van alles
met een Opperwezen dat van de schepping onafhankelijk
is, herhaalt zich in de ondergeschikte, tweedehandsche
critiek, die de moderne geest kwistig aanwendde in de
behandeling van elk probleem. Deze critiek is met voorliefde gericht tegen elken vorm van gezag, tegen elken
codex van overlevering, tegen elken vreemden wit, tegen
elken vorm van onverantwoord geloof en tegen elke ijdele
metaphysica. Al wie de geheime draden van de moderne
geestestheorie kent, weet hoe deze veelkleurige en verbaal
soms hoog oploopende critiek rechtstreeks samenhangt
met de breuk welke het modern denken heeft bewerkstelligd met de theocentrische visie van de Middeleeuwen.
Wanneer men nu deze critiek omzet in haar positieve
keerzijde, dan krijgen wij als wezenlijke aspecten van het
modern geestesleven den eeuwenlangen strijd om de
geestelijke en burgerlijke vrijheid, om de sociale en
politieke vrijheden, om het sociaal- en economisch liberalisme, om de religieuze verdraagzaamheid. Dat alles
ligt in de perspectief van het neerhalen der Godsgedachte
uit de verten van een boven alles verheven, maar toch
alles beheerschenden hemel en ter vervanging daarvan
in de immanentiseering van elke levens- en wereldverklaring.
Wat beteekent dat, immanentie ? Men verstaat daardoor
de geestesbetrekking om alles te verklaren op grond van
beginselen die zich binnen en niet buiten het te verklaren
iets bevinden. Dat beginsel inderdaad geeft vorm en
gestalte aan de moderne cultuur in haar geheel. Het
modern intellect tracht door een als het ware natuurlijke
aandrift de oorzaak en de bestaansreden te zoeken in
139

de innerlijkheid van het gegeven zelf. Zij is als vanzelf
tegengesteld aan een beslissende beinvloeding vanwege een
realiteit die aan de gegeven wereld vreemd zou zijn. Men
kan in waarheid beweren dat het niet een ernstigea
religieuze gedachte doch veeleer de immanentistische
kentrek van den modernen geest is die het woekerende
bijgeloof geleidelijk heeft ontworteld.
De draagwijdte van het nieuw beginsel laat zich duidelijk
aanvoelen in het modern Godsbewustzijn zelf. In de
overwegende christelijke conceptie van de Middeleeuwen
bedoelt de religieuze mensch een bovenwereldsch en een
van de wereld in elk opzicht onderscheiden Opperwezen.
Welnu, het besef van het Opperwezen zelf is den modernen
mensch niet vreemd geworden, maar wij bemerken toch
hoe hij dat Opperwezen stilaan herschapen heeft tot de
redematige, deistische Godheid, van dewelke, ten slotte,
na een voldoende ontwikkeling, niets meer is overgebleven
dan een soort reguleerende idee die toelaat de rationeele
orde van de wereld te bevestigen en niets dan een streefmotief kan zijn van den geest naar de volstrekte eenheid
van het denken.
De wetenschap als het veelzijdig geworden apparaat
tot verklaring der stoffelijke wereld ondergaat dezelfde
wending naar de immanentie. In den voortijd zocht men
de hoogste verklaring der dingen in hunne verankering
in een boven het heelal verheven Godheid. Geen enkel
modern geleerde denkt eraan de laatste oorzaken als
zijnsverklaring in de hand te krijgen. Binnen den omtrek
van de stoffelijke wereld zelf ligt de verklaring, en meer
dan eens krijgt het heelal de allures van de Godheid
zelf. Wordt het immers niet omkleed met de hoogwaardigheid eener dubbele oneindigheid ? Het is oneindig in
den tijd, want het heeft geen aanvang ; het is oneindig
in de ruimte, want het heeft geen grenzen.
Met deze aanschouwing verdween ook de realistische
opvatting van de stoffelijke wereld. Het verstand kent de
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realiteit zoowel bij Grieken als bij middeleeuwers. Immers,
de realiteit kennen bestond hierin, dat men ze in den
geest door middel van begrippen verbeeldde. Welnu, sedert
Descartes wordt de realiteit door het begripmatig denken
niet meer in haar eigenheid verbeeld, maar eenvoudig
aangeduid. Zoo construeert het modern denken een louter
significatieve natuurconceptie in tegenstelling tot de naief
realistische van vroeger. En deze conceptie heeft op haar
beurt een progressief stijgende desindividualiseering van
de dingen voor gevolg. Hetgeen wij aanzien als dingen
zijn geen autonome, met eigen wezen en eigen qualiteit
toegeruste dingen. Het modern denken heeft ze eerst van
hun secundaire, en dan van hun primaire eigenschappen
beroofd. Het zijn eenvoudig quotienten van uitgestrektheid
en beweging geworden. En zoo vervloeit de natuurkunde
zacht en geruischloos in een soort wiskunde met materieele
beteekenis, en krijgt het oude Grieksche concept dat de
wereld voor zich zag als een ontzaggelijke meetkunde een
nieuw leven, ofschoon in een gewijzigden zin.
Het eerste gevolg van een natuurbeschouwing die spijts
haar wiskundige consequentie niettemin een uitdaging is
voor de natuurlijke ordening van het menschelijk kennen,
was dan ook het samengebald wantrouwen in al onze
kenvermogens : de biologische overdracht van ons zintuigelijk waarnemen en de twijfel in den borenden blik
van het abstractieve verstand. Elke twijfel wekt uit zich
zelf een strekking naar grooter garantie op. En de geest
die aan zich zelf twijfelt zoekt voor de betrouwbaarheid
van zijn verstand een boventallige garantie van waarheid
en zekerheid in waarneming en experiment, en in hunne
omzetbaarheid in wiskundige symboliek. Wanneer de
natuurlijke verstandsordening faalt als criterium en als
zekerheidsgrond, dan verlaat zich de geest op de methode,
en eens dat het vertrouwen in de waarheidskracht van
de rede geschokt is, wordt de methode als gedisciplineerd
gebruik van de rede, ook de maatstaf tot de beoordeeling
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van de kennis. En zoo kon ook de wijsbegeerte niet ontsnappen aan de normale ontwikkeling van deze dingen. Zij
was eertijds het essai tot algemeene zijnsverklaring door
laatste oorzaken en diepste wezenheden. Door den twijfel
in het verstand wordt zij de discipline die de kennisgarantie en bijgevolg de methodische zekerstelling tot
voorwerp heeft. Kant noemt zijne Kritik een tractaat
van de methode. Dat waren inderdaad al de groote
manifesten van de moderne wijsbegeerte.
Waar ligt de diepe zin en meteen ook de eenheidsspil
van deze moderne, critische geesteshouding ? Of met
andere woorden, wat is de grond voor de strekking naar
immanentie, die als een machtige schijnwerper al de
onderdeelen van de cultuur in zijn lichtbundel oplost ?
Het is eenvoudig de ontdekking dat voor eenieder het ik
het primaire gegeven is, dat voorwerp van rechtstreeksche kennis is en bijgevolg boven elken twijfel verheven
staat. Immers al het overige wordt ons slechts langs het
kanaal van het ik gegeven. Zoo IS de realiteit slechts
voor mij in zoover ik ze ken en voor zoover ik ze als
een verschijnsel van mijn bewustzijn heb opgevangen.
Het groote trefwoord, de algemeene talisman waarvan
de wijsbegeerte zich sedert de XVIIde eeuw bedient is het
subject. De Grieken centraliseeren het denken rond de
idee van de cosmos en de Middeleeuwen rond de idee
van God. De moderne mensch vat alles en interpreteert
alles van zijn eigen ik uit.
Meteen wordt ook klaar waarom het philosophisch
denken het iets paradoxale beginsel op het voorplan
verheft, nl. dat in deze omstandigheden de bestaans- en
de kenvoorwaarden van het menschelijk subject de voorwaarden van de realiteit zijn. Dat is nochtans het noodzakelijk gevolg van de primaire erkenning dat ze slechts
is in zoover wij ze kennen. De realiteit is zoo en niet
anders, niet omdat zij in zich zelf zoo is als voor de
Grieken, of omdat ze door God volgens dat bepaald
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archetype geschapen is, zdoals voor de Middeleeuwen,
maar omdat de mensch, gezien den bijzonderen aard van
zijn receptieve kenvermogens, ze op correspondeerende
wijze moet voorstellen en deze voorstellingen volgens de
organische inrichting van zijn verstand op die bepaalde
wijze tot intellectueele kennis verwerken moet.
Men kan ongetwijfeld een conceptie van dezen aard tot
een zekere mate beschuldigen van relativisme. In de
onderstelling immers dat wij over andere, of over anders
geconformeerde zintuigen en functionneele denkvoorwaarden beschikten, zou onze voorstelling der werkelijkheid
er stellig anders uitzien dan nu. Doch wie ziet de natuurlijkheid van een dergelijke betrekkelijkheid niet in ? De
moderne philosophie drijft ze nog een eind verder, want
ook de idee van God zal aan den greep van het subjectivisme niet ontsnappen. De Godsgedachte maakt een
geschiedenis door, onderbroken door allerhande peripetieen waarvan wij de beschrijving onbesproken moeten
laten. Het is voldoende dat wij het eindstadium van deze
ontwikkeling, dat reeds bij Kant bereikt was, in herinnering brengen, nl. dat God de verzakelijking is van de wet
die de eenheid van het denken vereischt en deze eenheid
vindt in de bovenordening van de idee van God welke die
van de wereld en van den mensch in de voorstelling van
hun gemeenschappelijken oorsprong overkoepelt.
Benevens de wereld en God, verandert ook de mensch
van aanschijn in de moderne gedachtenorde. De levende
eenheid van lichaam en ziel, welke de Grieksche denker
harmonisch-optimistisch en de middeleeuwsche daarentegen dualistisch-ascetisch opvatte, wordt verbroken ten
gevolge van een grondige wijziging in de conceptie van
de ziel zelf. De ziel is niet meer de substantieele vorm der
levende eenheid mensch, noch zijn levensbeginsel. De ziel
wordt vereenzelvigd met het denken. Het ik, het denken,
de rede, de ziel worden bijna voor synoniemen gehouden.
In dat besef ligt de rationalistische ontwikkeling die de
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modern wijsbegeerte goat doormaken, in de kern opgesloten. Van het oogenblik of dat alles betrekkelijk is tot
het subject, is het van het denken afhankelijk, en op die
wijze speelt het menschelijk denken dezelfde exemplarische rol welke het goddelijk intellect in de christelijke
conceptie der Middeleeuwen vervulde. De wetten van het
denken bevatten de types van de wetten der dingen.
In de korte zinsbeschrijving van de Middeleeuwsche
beschaving was het goddelijk scheppingsplan het ideaalvormend beginsel voor het individueel en sociaal gedrag
van den mensch, en derhalve de grondslag en het laatste
referentiepunt van de practische cultuur. In den modernen
tijd neemt de rede de plaats in van dezen scheppingswil, en wordt zij het leitmotiv van de zedeleer en van
de staats- en maatschappelijke orde. In de oogen van de
christelijke denkers is het goede de overeenbrenging met
den wil van het Opperwezen. De moderne zedenleer ziet
het goede in de conformeering met de redelijke natuur
van den mensch. De middeleeuwsche theologant zegt :
elk gezag komt van God. Het gezag komt uit de rede,
zegt het natuurrecht, en in het adagium van Rousseau :
elk gezag komt uit de natie, krijgt de natuurrechtelijke
stelling een practisch-politieke wending.
De staatsordening zelf had vroeger als laatste doel de
verwezenlijking van het rijk Gods op aarde. Augustinus'
visie was zoo indrukwekkend dat zij met al haar gewicht
drukte op de lange betwisting om de machtsverdeeling
tusschen Kerk en Staat. In de idee der moderne rechtskundigen en staatslieden is de staatsordening geen verplichting meer welke God aan het menschelijk samenwonen heeft voorgeschreven. In haar idealen vorm wordt
zij afgewogen als een soort rationeel evenwicht tusschen
de vrijheden der enkelingen en als een evenwicht in de
coordineering van de belangen tot de grootst mogelijke
vrijwaring van ieders individueelen vrijdom en belang. De
sociale differencieering is evenmin een goddelijke impera,144

def. Het fundamenteele dogma van de nieuwe sociale leer
is de oorspronkelijke gelijkheid aller menschen.
De middeleeuwsche economie berustte in een georganiseerd corporatisme, dus op een van hooger bevolen orde
met gewetens-dwingende kracht. Zij wordt in de moderne
sociologie geleidelijk buiten elk religieus verband beschouwd. Zij is eenerzijds het resultaat van een op politieken grondslag berustende dwangorde, of anderzijds het
natuurlijk gevolg van een autonome, economische ontwikkeling. Eens de Renaissanceperiode voorbij, schiet de
evolutie dezer dingen vlug op tot het volstrekte liberalisme
der Manchesterianen, waaruit elke gedachte aan een
zedelijk verplichte ordening eenvoudig verdwenen is. Het
souvereine beginsel waaraan al deze cultuurfenomenen
leiding en richting to darken hebben is de rede. In de
moraal heet de rede natuurwet ; in de sociologic natuurrecht. In de economie vermaterialiseert de wet van vraag
en aanbod dezelfde redematigheid.
Aan dezelfde bron ontspringen de andere typische
verschijnselen van het moderne leven als de denkvrijheid
en de religieuze verdraagzaamheid. wanneer rede en
verstand de eenige, wezenlijk dwingende levensfactoren
zijn, waaraan de mensch zich onderwerpen moet, dan
gehoorzaamt de mensch ten slotte aan zich zelf, ook
wanneer hij uiterlijke gezagsvormen in het leven roept.
Het staatsgezag bij voorbeeld is het resultaat van een
contract dat individuen die met verstand en rede begaafd
zijn, vrijelijk aangaan, waardoor zij het gezag dat zij
over zich zelf hebben op sommigen onder hen overgedragen
am zuivere utilitaire doeleinden. Het staatsgezag is niet
het gevolg eener objectieve dwangorde of rechtsorde, maar
van een utilitaire belangenorde. De rationeele oorsprong
van deze orde verklaart waarom sommige rechten buiten
de contractueele verbintenis vallen. Deze rechten heeft de
Fransche Omwentelingsideologie tot de onvervreemdbare
rechten van den mensch uitgeroepen. Het hoogste dezer
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rechten is de denkvrijheid, omdat de rede souverein en
onaantastbaar is, en geen enkele beschouwing den vrijen
loop van de natuurlijke rede kan belemmeren, zonder dat
de mensch er zijn natuur en autonomie bij inschiet. Ook
aan het religieus gezag moet die dwingende macht worden
onthouden welke het eeuwenlang wederrechtelijk uitoefende uit oorzaak van een valsch bevonden, met den
nieuwen tijdsgeest onvereenigbare wereldbeschouwing. De
religieuze belijdenis is een louter individueele gewetenszaak, waar de vrije beslissing van het verstand souverein
is en welke derhalve niet door geweld en drukking, maar
door overtuiging en overreding kan beslecht worden.
Men kan dus, alles samengevat, den modernen tijd
beschouwen als die periode in het menschelijk denken
waarin de stoffelijke, geestelijke, moreele en sociale
realiteit functies zijn van de subjectieve rede. Gedurende
langen tijd bleef nog wel een modus vivendi met de vorige
bestaan, bij voorbeeld wanneer Descartes, Spinoza, Leibnitz
de rede nog aanzien als bevattende het spiegelbeeld van
een werkelijkheid, die zich onafhankelijk van de rede
zelf beweegt. Deze werkelijkheid echter lost zich allengskens op in de rede zelf voor dewelke een constructivistische
taak is weggelegd. Kant beschouwt de realiteit als iets
chaotisch of in elk geval iets onbepaalbaars, waarin de
rede door haar eigen functies de orde en de bepaaldheid
aanbrengt die de realiteit vertoont. De rede neemt in zich
op en bevat in zich elke gestalte, elken vorm en elke
organisatie, tot wanneer Hegel, in het eerste kwart der
vorige eeuw, zelfs de realiteit als een projectie van den
menschelijken geest gaat beschouwen.
Deze uitvloering van de realiteit uit den geest en de
resorbtie van alle imperatieven binnen het subject zijn
derhalve de geestelijke dominanten van den modernen
tijd. Het subject is boven elke realiteit verheven. In het
volgende kapittel moet ik het hebben over de frontverandering die in de wijsbegeerte van onzen tijd is ingetreden
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op het keerpunt van de XXste eeuw. wij zullen ondervinden dat de jongste pogingen het er op aansturen om
het subject to verdrijven uit de eminente, bijna goddelijke
stelling die het sedert de eeuw van Descartes had ingenomen, en deze negatieve strekking is ook de eenige,
ondubbelzinnige aanwijzing die wij in de prospectie der
geestelijke gisting op onze dagen kunnen vertrouwen.
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XII.
HET WIJSGEERIG DENKEN IN ONZEN TIJD
Voor ons die in een viertal kleine verkenningstochten
de geestesstructuur op het spoor trachten te komen die
de ontwikkeling van het philosopisch denken door de
eeuwen heen heeft beheerscht, is voorzeker de orienteering in het eigentijdsche geestesleven de belangvvekkendste taak. Het heeft immers een directen weerklank in
ons eigen gemoed te beseffen welke de geestelijke drijfkrachten zijn van het leven waarin wij zelf als kleine
nietigheden worden meegetrokken en waarvan wij zelf
de vaak onbegrijpende deelgenooten zijn. Een persoonlijke,
rationeele levenstactiek staat ons immers als laatste
belofte en verwachting voor oogen. Helaas, het noodlot
brengt mee dat het noodzakelijke ook tevens het minst
uitvoerbare blijkt, en uit alle tijdstippen hooren wij de
klacht opstijgen van de velen die willen begrijpen, die
door het leven willen gaan in het voile besef van de
dingen en die slechts het besef hebben dat zij wil- en
begriploos op de vleugelen van het noodlot worden
gedragen in een stemming die hun onwezenlijk voorkomt
en naar een bestemming waarvan zij nosh de natuur nook
den afstand kennen.
1k zal maar vrijmoedig bekennen dat ik het voor
onmogelijk houd voor de XXste eeuw waar wij midden in
staan datgene te ondernemen wat in de vorige toespraken
wel kon voor de voorgaande en bepaaldelijk afgesloten
perioden van het menschelijk denken. De reden van deze
fatale machteloosheid is gemakkelijk te gissen. 1k herhaal

het, wij zijn zelf gevat in den vloed der dingen die het
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hedendaagsche geestesleven uitmaken, en Quist daarom
kunnen wij dezen vloed noch overschouwen noch beoordeelen. Ons ontbreekt immers de noodige perspectief. Wij
hebben geen maatstaf die ons toelaat de respectievelijke
waarde van dingen en gebeurtenissen behoorlijk af te
wegen. Wij hebben niet het vrije vergezicht waardoor
wij over een bepaalde tijdsspanne een juiste diagnose
kunnen treffen en bepalen wat onbetwistbaar waarde
heeft of wat in de kleine betrekkelijkheid van het eigentijdsche gebeuren slechts waarde usurpeert. Het leidende
beginsel in de geestesstructuur van een tijd imponeert
zich nooit aan de tijdgenooten. Is het diepste van de ziel
ook niet het onuitsprekelijkste dat den mensch eigen is ?
Aileen wanneer dat in den echten zin van het woord tot
het verleden is gaan behooren en waar wij als vreemden,
buiten den kring van ons eigen wezen en ons eigen
interesse, de structuur van den tijd van buiten af kunnen
aanvoelen, dan dringt in de stilte van onze eigen onverschilligheid het leidende eenheidsbeginsel omhoog, en
doet het zich voor als de dynamische band die alle
cultuurverschijnselen als de verschijnselen van een hoogere
eenheid doet uitstralen. Ik kan dus in deze toespraak
slechts een kort memorandum opmaken van eenige
karaktertrekken die eigen zijn aan onze huidige manier
van wereld- en levensbevatting.
U zelf zijt te nieuwsgierig naar het tijdsgewricht, opdat
gij nog niet zoudt vernomen hebben dat het huidige
denken anti-intellectualistisch is, dat het de cultuur- en
waardegedachte tot eersterangsprobleem van de wijsbegeerte heeft verheven en dat het in tegenstelling tot de
vervlogen tijden de geestesgemeenschap als eerste verstandsbehoefte tegen de natuurwetenschappelijke richting
belijdt. Dat is waar, maar de wezenlijke philosophische
vraag is deze : aan welke eenheidsbron ontspringen deze
wezenstrekken ? Of zijn het niets dan toevallige gelijktijdigheden ? Hier evenmin als in de natuurwetenschap
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geeft het toeval een verklaring. Er moet derhalve aan
den grondslag der gelijktijdigheid een bepaalde logica
waarneembaar zijn. Wij hebben in onze laatste beschouwing den modernen wijsgeerigen stijl onder het zoeklicht
genomen, waarin al de theoretische en practische wetensgebieden van boven of werden beheerscht door het subject
of het rationeel individu als hoogste idee en voorwaarde.
Welnu, wij begrijpen de nieuwste ontwikkeling van den
geest slechts, wanneer wij duidelijk inzien dat het subjectief verstand de commandobrug heeft verlaten die het
drie eeuwen lang onafgebroken had ingenomen, en
wanneer wij al de typische facetten van het eigentijdsche
denken met dezen terugtocht van het rationeel individu
kunnen verbinden.
U voelt dit kenmerk misschien als gebrekkig aan,
omdat het een Touter negatief kenmerk is, dat dus wel
bij machte is om ons te leeren hoe de XXste eeuw in
geestelijk opzicht niet is, maar zwijgt over de positieve
africhting van deze eeuw zelf. Dat gevoel is zeker raak,
doch hoe gering de beleering is welke wij erdoor opdoen,
toch is deze niet te versmaden, want zij heldert ons reeds
tal van uitzichten van ons philosophisch denken op. In
den habitus der modernen is het subject niet de mensch,
maar de rede of het verstand. De actueele wijsbegeerte
restaureert den mensch en gedeeltelijk ten koste van het
verstand. De mensch is die levende eenheid die wij, elk
voor zich, in ons zelf direct aanvoelen. De mensch is geen
extract uit zijn eigen wezenheid zooals b.v. het verstand,
dat toch maar een menschenaspect is, maar zij is het
feitelijk concreet geheel dat zich aandient als het voorrationalistisch gegeven, waarvan alle geestesbeweging
uitgaat en tot hetwelk zij terugkeert.
Welnu, dat geheel als levend wezen beschouwd, openbaart zich door twee vormen van reactie die in de
physische natuur niet worden aangetroffen, nl. door een
geestelijke werkzaamheid en door de openbaring van een
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specifieken levensvorm. Wanneer gij deze tweevoudige
eigenheid van het menschelijk wezen voor oogen houdt,
begrijpt gij ook waarom de actueele wijsbegeerte de richting
van de geestes- en van de ievensphilosophie is ingeslagen
en niet zonder energie van den ontologischen en natuurwetenschappelijken koers heeft afgezien die bijna tot de
essentie van het Westersch denken was uitgegroeid. De
leidende idee van den geest is niet de notie van het zijn.
De idee van den mensch wordt gerestaureerd op de
meest uiteenloopende wijze, maar het is de idee van den
mensch als concrete, levende totaliteit, waaraan nog geen
abstractieve vervorming en misvorming zijn komen tornen.
Neemt gij deze africhting als gegeven aan, dan kunt gij
daar reeds tal van philosophische strekkingen mede
verbinden, die u verbazen in hun geisoleerde beschouwing,
doch die met de anthropologische strekking van het
denken onmiddellijk kunnen verbonden worden ten titel
van rechtstreeksche consequenties.
De eerste onder hen is de alzijdige, waarneembare
verwijdering van de zijnsgedachte en van de zijnsfeer in
het algemeen uit het gezichtsveld van den geest. Terecht
spreekt men, en niet zelden met een tikje leedvermaak,
van een verrijzenis van de metaphysica, die oorspronkelijk
een wetenschap is van de zijnsorde en daarom beter
ontologie of zijnsleer zou genoemd worden. Nochtans
kan het aan een scherp toeziend waarnemer niet ontgaan
dat het niet deze ontologie is welke in de algemeene
hergeboorte van de philosophie en in de restauratie van
den echten philosophischen zin op het voorplan is
getreden. De verrezen en de verrijzende metaphysica is
de metaphysica van den geest, van het leven, van de
cultuur, en slechts in geringe mate de metaphysica in
haar traditioneele vorm en voorkomen. Welnu, in het
verband van deze denkwijze, beteekent de metaphysica
niet het onderzoek naar de diepste structuur en naar de
laatste oorzaken van de dingen, maar wet integendeel
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het onderzoek naar de bovenzinnelijke gronden van geest
en leven.
De zijnsleer of de ontologie, ik herhaal het, vereenzelvigt
zich bijna met de Westersche wijsbegeerte in het algemeen.
Waren het niet alle geestesverhoudingen tegenover het
universeele zijnsprobleem die den levensstijl van het
denken bepaalden in de opeenvolgende leeftijden van de
philosophie ? De cosmos, God en het subject waren
inderdaad de hoogste organisatiebeginselen van het heelal
of van de zijnswereld. De wijsbegeerte bevatte immer het
schema der zijnsstructuur van de wereld in haar geheel,
en ook de mensch werd er in bestudeerd als een wezenssoort die deze wereld bevolkte.
In onze geestelijke omgeving zijn de dingen anders
geworden. De wijsbegeerte der XXste eeuw restaureert
den mensch in tegenstelling tot de rationaliteit van het
moderne tijdvak, en deze restauratie heeft een anthropocentrisme in het leven geroepen dat slechts zelden en dan
nog als sporadisch verschijnsel een of ander denker uit
het verleden met gelijke kracht had aangegrepen. Wij
bevinden nu dat alles rond den mensch wentelt en dat
alles waarde heeft met betrekking tot hem. De actueele
wijsbegeerte heeft zich in een grootsch gebaar van protest
opgericht tegen het positivisme en tegen de natuurwetenschappelijke bedding van het philosophisch denken.
Het is een methode van onderzoek die op het nietmenschelijke, op de natuur afgericht is, en die de
vindingsvoorwaarden binnen de perken van de stoffelijke
natuur wilde verheffen tot de vindingsvoorwaarden van
het denken in het algemeen. Welnu, een philosophie die
in wezen een philosophie van den mensch is, moet zich
met alle kracht verzetten tegen de positivistische methode
en moet hoofdzakelijk hare universaliteit betwisten op
grond van haar onvereenigbaarheid met de geestelijke
en vitale aspecten welke den mensch eigen zijn.
In een boekje dat nu reeds enkele jaren oud is, heb ik
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de voornaamste stroomingen der hedendaagsche wijsbegeerte in het kort, doch met een streven naar volledigheid
en overzichtelijkheid uiteengezet. Ik liet me in dat overzicht door een stelling leiden die ik trouwens in de
inleiding zoo duidelijk had uitgesproken dat niemand ze
misvatten kon, uitgenomen hij die niet lezen kan. De
stelling luidde als volgt : al de kenschetsende stroomingen
van het actueele denken zijn alle tegelijkertijd gericht en
tegen het positivisme en tegen de metaphysica als
ontologie, omdat zij alle gewonnen en geboren zijn uit
een en denzelfden geestelijken habitus. Deze stelling schijnt
mij onbetwistbaar en is trouwens, na het verschijnen van
dat boekje, slechts eens, en dan nog zeer zwak, tegengesproken geworden. Onder de talrijke scholen en schooltjes immers die ik daarin memoreeren moest, vind ik
amper het thomisme en de phmnomenologie — en deze
laatste nog onder zeer sterk voorbehoud als ontologisch
ingestelde stroomingen voorhanden. Al de overige zijn
aan de ontologische geestesafrichting tegengesteld. En
dezelfde richtingen, ditmaal met inbegrip van de phmnomenologie en van het thomisme, hebben het tegen het
positivisme dat zij als de erfvijand van elke waarclige
levens- en wereldconceptie beschouwen. In deze voorwaarden kan ik het besluit handhaven dat de afleiding van
den geest van de zijnsorde weg en zijn concentratie rond
den mensch een van de onderscheidene teekenen is welke
den gedachtenstijl van de XXste eeuw kenschetsen.
Een tweede kenmerk, dat trouwens met het reeds
aangegeven eenheidsbeginsel in nauwe verwantschap
staat, bestaat in de onttroning van het intellect als de
uitsluitelijke agent van denken of met andere woorden
in den levendigen tegenstand van den geest tegen het
rationalistisch noodlot dat over de moderne eeuwen nu
eens als een triomfzon, dan als een dreigend onweer hing.
Wij dienen opnieuw beroep to doen op de restauratie van
den mensch op ooze dagen om van de geestelijke retro154

acten van dit verschijnsel bewust te worden en om het
naar zijn waarachtig wezen en waarde te schatten. Dat
is des te meer noodzakelijk, omdat een kijk in de actueele
literatuur onmiddellijk aantoont welk groot misverstand
er in dat verband heerscht. Het modern tijdvak sprak zijn
diepste wezen uit in de wquatie : de mensch is verstand.
Voor onze tijdgenooten integendeel is de mensch de
concrete totaliteit en de levende realiteit in al haar
aspecten en zonder abstractieve verarming beschouwd.
Het centraal verschijnsel dat de totale mensch op de
ladder der geschapen dingen ten toon spreidt is onbetwistbaar de modaliteit van leven die hem eigen is. En
deze eigenheid ligt niet in de beschouwing van het leven
in zijn biologisch-natuurwetensehappelijke, maar wel in
zijn geestelijke modaliteit.
Wanneer dit geestelijk leven het fundamenteel verschijnsel is waarmee wij de wijsbegeerte inzeilen, dan
worden al het bestaande en al de menschelijke activiteiten
gezien en gekeurd onder de gedaante van geestelijke
levensmiddelen. Reeds in deze uitdrukkingswijze kunt gij
de echo van het zoo paradoxaal Amerikaansch pragmatisme vernemen, doch het zou onrechtmatig zijn hierbij
alleen aan het pragmatisme te denken. H. Bergson beweert
niets anders dan de volstrekte suprematie van het geestelijk levensfeit boven elk weten en kennen, en G. Siminel
fundeert de bewegelijkheid eener relativistische wereldvisie op de veranderlijkheid en de veelvormigheid van de
levensbedoelingen.
Ook de negatieve houding van de actueele wijsbegeerte
tegen de positivistische gedachtensfeer der XXste eeuw
komt duidelijk naar voren in dit verband. Het leven is aan
de stof tegengesteld. De stof vertegenwoordigt het stabiele,
verstarde, het in vaste en onbeweeglijke vormen gevatte,
het spatiaal uitgestalde zijn. Het leven vertoont diametraal geopponeerde wezenshoedanigheden. Het leven is
een eeuwig en onverpoosd anders worden, het in den
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tijd vervloeiende bewustzijn. Wanneer leven en stof zoo
grondige verschillende hoedanigheden bezitten, is het toch
niets meer dan logisch dat hunne kennis vanwege den
mensch het bezit veronderstelt van verschillende, adTquate
kenorganen die afgericht zijn op de respectievelijke
bestaansmodaliteiten van leven en stof.
Het intellect, dat uit eigen wezen opereert met vaste
en starre begrippen en dus aangewezen is om alles te vatten en weer te geven onder het onbewegelijke en onveranderlijke aspect, is natuurhalve berekend op de kennis
van de stof. Het verstand dat eens de meetkunde of de
wetenschap van het louter ruimtelijk quantum heeft ontworpen, herleidt met de onvermijdelijkheid van het fatum
de stof en alles waar het zich op toelegt, tot haar ruimtelijke karakteristieken, met andere woorden tot uitgebreidheid en beweging. Datzelfde verstand is derhalve het
orgaan dat de werkelijkheid omzet in maat en getal, ze
tot regelmatige figuren en vaste bewegingsquotienten in
den scherpen omtrek van het abstracte begrip zal probeeren weer te geven.
De in.tultie of het meebeleven of het rechtstreeksch bewustzijnscontact met de dingen der natuur en met het
leveusgebeuren voelt alles direct aan zonder de stabiliseerende omzetting waartoe het intellect de geheele
realiteit noopt in en door zijn abstract begrip. Het beleven
is een soort duikeling van den geest in de diepte zelf van
den wezenlijken levensloop en van den even wezenlijken
zijnsduur. Deze direct aan de werkelijkheid ontleende
voorstellingen kunnen niet volwaardig in een eng begripskader gevat en er door uitgesproken worden. Begrippen en
waardeoordeelen zijn ten slotte slechts verre en ontrouwe
verbeeldingen, teekenen, symbolen of suggesties, die den
geest leiden in de erkenning en in de ontcijfering van het
rechtstreeksch contact dat de mensch met zijn eigen leven
en beleven onderhoudt. De directe intultie zal dus van
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natuur uit berekend zijn op de bevatting van het geestelijk
Leven.
Als ik u andermaal naar mijn boekje verwijzen mag,
zult gij daar andermaal leeren hoe deze intuitie of het
beleven tot het kernorgaan bij uitnemendheid verheven
wordt, en soms zelfs in een minder hoorbare mate. Door
het proneeren van deze intuitie kunnen denkwijzen welke
vreemd zijn aan elkander, zooals die van de geesteswetenschap, de levensphilosophie en de phrenomenologie, toch
onder een vlag scheep gaan. Antinomieen zooals deze
tusschen intuitie en verstand bij Bergson, tusschen ziel en
geest bij L. Klages, tusschen de anima en de animus in
het litterair debat dat eertijds Paul Valery en H. Bremond
met elkander voerden, vinden hun ontstaan in de logische
rivaliteit tusschen abstractief verstand en belevende
intuitie.Men kan den mensch niet meer beschouwen als
voldoende in zijn wezen bevat wanneer hij als een redelijk
dier wordt bepaald en wanneer in dat geval de klemtoon
op redelijk ligt.
Niet zelden wordt de actueele wijsbegeerte door litterair
aangelegde schrijvers een tragische wijsbegeerte genoemd.
Het is niet noodig dat men bij dit woord onmiddellijk gaat
denkeii aan de voile gevoelswaarde die dat woord gewoonlijk dekt. De tragische zijde van het hedendaagsch denken
openbaart zich echter door verschillende eigenaardigheden.
Het systematische dat immer met voorliefde voor een
philosophische deugd werd gehouden is to loor gegaan en
en dat is het onbetwistbaar teeken van een geestelijke
gebrokenheid.
Het systeem van denken is een bewijs van macht en van
geestelijk optimisme, want in het systeem drukt de geest
het onkreukbaar vertrouwen uit dat hij in zich zelf stelt.
Een gebrek aan systematisch denken duidt op een krachtverlies, op een wantrouwen en daaruit spreken geestesmoeheid en bloedarmoedigheid. Ontelbaar zijn de nog
levende of pas gestorven denkers die in de coordineering
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hunner denkbeelden afstand hebben gedaan van het systematisch denken, meer nog die het gebrek aan systematiek tot het ideaal van den philosophischen geestesstijl
hebbeA willen verheffen. Het meest in het oog springend
voorbeeld daarvan is ongetwijfeld G. Simmel, doch ook
Dilthey, Nietzsche, Spengler en veel andere met hen kleven
dezelfde grondgedachte aan. Een gebrek aan vertrouwen
en een knagend scepticisme in zijn kracht zijn de oorzaken
van dit voor onze eeuw zoo typische verschijnsel.
Dilthey beschouwt de geest als een soort museum
waarvan de philosophie de catalogus is. De philosophie als
het verzamelbegrip van al de wijsgeerige synthesen die
zich voordeden en nog voordoen op de wereld is een portretgalerij waar een aantal geesteshoudingen en zielsstructuren in liggen weergegeven in hun radicale onherleidbaarheid en in de totale machteloosheid van elk hunner
om zich als de alleengeldende en de volstrekt universeele
op to werpen. Een universeele geesteshouding is eenvoudig
onzin. De geesteswereld openbaart het aanzijn van een
aantal fundamenteele geestestypes en tot een van deze
types behoort ieder van ons door het fatum van zijn wezen
zelf. De philosophic bijgevolg jaagt tevergeefs het ideaal
van het universeel gelden na. Elke philosophic is een
soortelijk product, want zij is het plagiaat van een deter
geestestypes.
Hieruit vloeit een andere bijzonderheid voort waardoor
de actueele wijsbegeerte de betiteling van tragische wijsbegeerte heeft verkregen. Deze bijzonderheid is haar
dissonantische ondergrond. Harmonie, orde en evenwicht
waren bij de Grieken rechtstreeks en later onrechtstreeks,
langs den omweg van God in de middeleeuwen en langs
den omweg van het subject in den modernen tijd, de
waarachtige hefboomen van de wijsgeerige levensbeschouwing. Op den bodem van de huidige gedachte liggen de
dissonantie, de geestelijke verscheurdheid, de ideeele strij158

digheden als de wezenlijke drijfkrachten van het levensnabije denken.
Een veelvoud van onontwijkbare geestesstructuren
zooals Dilthey het in eenig mooie synthesen toelichtte
en beschreef, geeft van meet af aan elk uitzicht op geestelijke eenheid onder de menschen op. Aan den anderen
kant, wanneer het denken functie is van het leven, is het
onvermijdelijk dat de factoren van spanning en dissonantie,
die het leven zelf uitmaken, overgeheveld worden naar de
regionen van het zuiver denken, welke vroeger vrij gehouden werden van deze levenstwisten. Van het oogenblik af
dat het reine denken er zijn autonomie en de geest zijn
zelfheerlijkheid hebben bij ingeboet, kon het niet anders
of de feitelijkheden welke de psychologie en het leven
meebrengen gaan over op de ideale orde van den geest.
En dat noodlot is geen zuiver feit gebleven. De philosophie
heeft het tot een ideaal gemaakt dat naar zijn wezen bij
den geest en het denken behoort.
1k zou beslist onrechtvaardig zijn, indien ik globaal
en zonder nuanceering de winst loochende welke het denken door de afwijzing van het classiek rationalisme heeft
geboekt. Tegenover het begripsschema, tegenover de geometriseering van de wereld trad de werkelijkheid als
levend, concreet wezen in het veld. Dat is voor de philosophie onbetwistbaar een aanwinst, doch wij hebben daarvoor het losgeld moeten betalen. Het losgeld was het
relativisme dat besloten ligt in het te loor gaan van het
vertrouwen in de volstrekte waarde en het volstrekt
gelden van het denken. Wij hoeven ons niet te verhelen
dat het ideaal van de philosophische traditie in het Westen
daardoor zoek is geraakt. De gedachte is niet langer meer
het bindmiddel dat elke geest en elke feitelijkheid met het
numen van de zelfstandige volstrektheid overschaduwt.
De gedachte is juist zooals alle menschelijke gegevenheid
een simpel levensaspect en een anthropologisch bestanddeel geworden.
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Deze omschrijving van de actueele wijsbegeerte is negatief en kan niet anders dan negatief zijn. Immers waar
zij positief op aanstuurt en waar ieder van ons samen met
haar en solidair met haar op aanstuurt, ligt in den afgrond
van de toekomst verborgen. In het rijk van den geest
zijn prospectie en prophetie gevaarlijk en willekeurig, en
ik wil me niet laten verleiden tot een helderziendheid van
zulk verdacht allooi. leder van ons weet immers zeer goed
tegen wie en waartegen hij strijdt, maar wellicht weet
niemand van welken geestelijken meester hij de huurling is.
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XIII. WAHRHEIT UND DICHTUNG
IN DE WI JSBEGEERTE
Het oogenblik is gekomen om dit werkje te besluiten.
Wij hadden het niet over de wijsbegeerte als een wetenschap met hare bepaalde techniciteit, maar wel over de
philosophie zooals ieder nadenkend mensch ze kent, wanneer hij de groote levensvragen overweegt. Oak in deze
slottoespraak gaat het over dezelfde en ik zal met u
overwegen wat wij van de wijsbegeerte mogen verwachten
en welke van hare pretenties ijdel blijken.
Voor Aristoteles en zijn geestesverwanten op al de tijdstippen van de geschiedenis is de wijsbegeerte de wetenschap bij uitstek, zelfs de eenige wetenschap in den echten
zin van het woord, omdat zij alleen zich voorneemt de
diepste gronden en de laatste oorzaken van de dingen
te achterhalen en zoodoende ons de volstrekte kennis van
de realiteit als geheel — God, mensch en wereld — aan
de hand te doen. De overgroote meerderheid van de wijsgeeren, vooral in onzen tijd, verstaan de philosophie veeleer
als een geordende en gefundeerde levensbeschouwing,
waardoor de mensch aan zijn leven een geestelijke leiding
verzekert door het voldragen besef der gebondenheid van
het leven aan ideeen en normen, die zich op elk moment
herhalen als de bezielende krachten van het kennen en
het keuren.
Deze twee tegengestelde wezensbepalingen van de wijsbegeerte wijzen op wezensvreemde instellingen van den
geest en derhalve op verschillende types van menschen.
Zoo blijft het woord van Fichte waar, die zei : zeg mij
welke wijsbegeerte gij aankleeft en ik zal u zeggen wat
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soort mensch ge zijt. Aristoteles en Leibnitz noemden den
mensch een metaphysisch dier. Wat moeten wij daardoor
verstaan ? Dat wil m.i. zeggen dat geen enkel mensch
zich tevreden stelt met de loutere receptie van de natuuren levensgegevenheid. leder mensch bezint zich, tracht
zich rekenschap to geven van het hoe en van het waarom
van de natuur en van het leven, van de stof en van zich
zelf, overtuigd als hij is dat het gegevene slechts het
uiterlijk voorkomen is van een waarachtiger natuur, van
een waarachtiger leven en van een waarachtiger zich zelf,
die alle drie verborgen zijn onder de oppervlakte der
empirisch bereikbare dingen.
Door zijn natuur zelf gedreven zoekt de mensch de
verklaring van het zicht- en tastbare in het onzichtbare
en in het onraakbare, dus in ideeen en in zuiver geestelijke
realiteiten, die hij reeds vOor zijn philosophische bezinning meestal in religieuzen deemoed als goddelijk wezen
had aanbeden. Hetgeen de mensch derhalve van de philosophie verwacht is bezinning en levensleiding. Bezinning
en levensleiding kunnen echter gegeven worden hetzij in
de structuur van een wetenschap, hetzij in de structuur
eener levensbeschouwing, en naar gelang de geest van
den mensch ingesteld is op de normatieve grondvesting
van de wetenschap als uiting van een speculatieven
habitus, of op de normatieve levensleiding als uiting van
een practisch-ethische gezindheid, zal hij zijn bezinning
een correspondeerenden vorm geven en ze op andere
grondslagen en met andere imperatieven inrichten.
Er zijn gewis overeenkomsten tusschen een philosophische wetenschap en een levensbeschouwende philosophie.
Doch zij ademen een anderen geest. wij weten echter
waarom. Omdat de concepties van de wijsbegeerte die
wij aantreffen bij de verschillende toonaangevende denkers
de weerspiegeling zijn van hun geestelijke structuur. Om
dezelfde reden moeten wij ons neerleggen bij de ervaring
dat deze concepties als onverzoenlijke antipoden tegenover
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elkander staan en dat zij spijts de gelijktijdigheid van zoo
uiteenloopende leeringen toch blijven pretendeeren op een
volstrekte, universeele geldigheid. Niets doet gekker aan
dan de philosophische aanspraak op universaliteit, wanneer men anderzijds bemerkt dat geen twee denkers gelijk
oordeelen over de aanzienlijkste vraagstukken die zij behandelen. Niet de spraakverwarring van Babel, doch de
geloofsverwarring der wijsgeeren verzinnebeeldt de straffende hand van God voor den hoogmoed der menschen.
Twee duizend jaar heeft de wijsbegeerte gedroomd de
wetenschap bij uitstek te zijn. Zij deed zich voor als de
volstrekte openbaring van de diepe verborgenheden van
alle dingen en pretendeerde zoowel naar breedte als naar
diepte den algemeenen wetensdrang van den menschelijken
geest op een volkomen wijze te bevredigen. Het is een
bekend feit dat een groote pretentie niet altijd ijdel is
en niet in elk opzicht moet falen. Zoo toonde de droom
der philosophie als de beslissende wetenschap zich zeer
vruchtbaar, ook wanneer hare kracht daarin te hoog
werd aangeslagen. Immers, deze droom baarde de stoutmoedige en de weergaloos koene stelsels van de groote
denkers in het verleden. En wij hebben stellig veel te leeren
van hen, ook wanneer wij ze niet als geslaagde wereldsynthesen kunnen beamen.
Het is den mensch niet gegeven de diepe innigheid van
de wezens te doorpeilen. Hij kan dat wel als een ideaal
in zijn geest omdragen, doch niet elk ideaal dat wij ons
voordroomen is uitvoerbaar. Wat de philosophie de realiteit
noemt is veeleer de roman van de realiteit, de realiteit
zooals hij ze ziet en zooals hij ze geestelijk verwerkt in de
donkere machinekamer van zijn kenvermogens. Door het
feit zelf ontbreekt ons altijd het objectief exemplaar,
waarmede wij onze voorstelling van de werkelijkheid zouden kunnen vergelijken en verdwijnt ook elk uitzicht op
een volstrekte garantie, dat ons wereldbeeld de natuurgetrouwe nabootsing is van de onafhankelijk van ons
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bewegende wereld. Wanneer de volmaakte overeenkomst
van wereld en wereldbeeld het criterium is van echtheid,
dan moeten wij, helaas, ootmoedig bekennen dat ons dat
criterium bepaaldelijk onthouden is.
Wij kennen alles in functie van ons zelf om de eenvoudige en onweersprekelijke reden dat elke kennis en
elke verbeelding door het kanaal van ooze kenvermogens
heen is gegaan en dat zij zich bijgevolg, of ze het wil
of niet, de bestaansvoorwaarden dezer vermogens moet
laten welgevallen. Elke voorstelling krijgt haar bepaalde
structuur gedeeltelijk van het objectief correlaat dat zich
buiten het kenvermogen bevindt, en gedeeltelijk van de
organische structuur van het kenvermogen zelf. Wij zijn
niet in staat om in elke voorstelling die wij hebben de juiste
rolverdeeling van beide bestanddeelen te bepalen en dienvolgens om met de noodige garantie van noodzakelijkheid
de getrouwheid der voorstelling als afbeelding van het
objectief correlaat te beoordeelen.
Alle vermeende wereldkennis is dus deels zelfkennis. Het
laatste waarom, de geheimste krachten en de dichtste
dynamische centra van de wereld kunnen wij slechts vermoedelijk toeschrijven aan de wereld, omdat er altijd
mogelijkheid bestaat dat wij het waarom, de krachten en
de centra van ons subjectief kenleven aan die van de
wereld door een natuurlijke en onwaarneembare overdracht
substitueeren. Daarom gebiedt ons de voorzichtigheid
dat wij niet al te roekeloos het philosophisch wereldbeeld
voor een realistisch wetenschappelijk wereldbeeld zouden
beschouwen, en dat wij de conceptie der philosophie als
de volstrekte, algemeengeldende wetenschap bij uitstek
als een al te overmoedige opvatting moeten verwerpen.
1k verheel het niet dat de gevaren waarmede deze verwerping gepaard gaat of die in hare verlenging liggen
talrijk zijn en zeer ernstige gevolgen kunnen hebben
voor het verder verloop van het menschelijk bezinnen over
de laatste dingen. Het mag dus niet om een fantasie gaan,
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en zoo elke verwerping van dezen aard niet ingegeven is
door een ernstige en heilige overtuiging, is ze altijd uit
den booze. Doch aan den anderen kant blijven toch eerlijkheid en oprechtheid de hoogste, professioneele deugden
en gaven van den wijsgeer, en voor die intellectueele eerlijkheid moeten elke zorg en kommer, ook de meest
gewettigde en de meest eerbiedwaardige belangen wijken.
1k zal dus de laatste wezen om te ontkennen dat voor
deze negatieve houding tegenover de traditioneele aanspraken van de philosophie, de taak van den denker gevaarlijker en kommervoller geworden is, omdat zij eerlijker
is, en omdat zij waagt uit te spreken hetgeen ten slotte
iedereen op een bepaald moment van zelfingekeerdheid
in zijn binnenste voelt. Het is ten slotte geen verdienste
de oogen voor de wezenlijke vraagteekens van het leven
te sluiten of er voor 'outer verbale antwoorden uit te
vinden. Het is echter wel een verdienste met de vraagstukken te strijden in voile onbevangenheid, en door dezen
strijd de geestelijke belangen van den mensch onophoudend
te consolideeren. Men moet het gevaar lief hebben om
den roep van het persoonlijk denken dat in elken mensch
sluimert waardig gevolg te geven.
Niettemin is het gevaar eener afwijzing van de wijsgeerige traditie niet denkbeeldig. Want de eerste conceptie
van de wijsbegeerte die zich aan ons in die omstandigheden opdringt is deze, dat de wijsbegeerte als het
wereldsch vervangstuk van den godsdienst optreedt. Het
is een feit dat menig denker die wanhoopt aan de rechtmatigheid en aan de aanvaardbaarheid van een veropenbaarden godsdienst een des te sterker vertrouwen in de
kracht van rede en verstand moet ontwikkelen. Immers
uit deze rationeele philosophie moet hij ten slotte dezelfde
leidende gezichtspunten voor het leven, hetzelfde geloof
in het bovenzinneltike, dezelfde hoop in de eeuwigheid van
den mensch ontwikkelen die de nederigste lieden in den
vorm van een religious dogma en religieuzen leefregel
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verwachten. Doch wanneer men de philosophie voor een
soort natuurlijken, rationeelen godsdienst gaat houden,
meen ik dat wij eens te meer op de doolwegen van den
geest geraken.
Waarom ? Eenvoudig omdat deze gelijkstelling van
philosophie en godsdienst geen rekening houdt noch met
den eigenaard van de wijsbegeerte noch met dien van den
godsdienst. Een godsdienst kan nooit of nimmer tot een
'outer speculatieve aangelegenheid vernederd worden. Een
religieus geloof is altijd het geloof in een rationeel onaanvaardbare stelling. Godsdienst is echter een actieve,
levende liefde-verbintenis tusschen Schepper en schepsel,
en kan het bijgevolg zonder eeredienst niet stellen. Godsdienstphilosophie is ongetwijfeld een speculatieve zaak,
maar godsdienstphilosophie is nooit een godsdienst. Deze
laatste omsluit in zijn wezen een actieve instelling van
het leven en kan elken bijstand van de philosophie ontberen. Wel is het mogelijk dat godsdienst en philosophie
leiden tot eensluidende bevestigingen, tot een enkel credo,
zooals bij voorbeeld tot de overtuiging in het bestaan van
God of de onsterfelijkheid van de menschenziel. Maar wie
van de wijsbegeerte den grondslag maakt van den godsdienst, miskent het waarachtig wezen van de wijsbegeerte,
en wie van den godsdienst den grondslag maakt van de
philosophie, ontwijdt het religieuze en onteert het heilige.
Men kan evenmin spreken van een religieuze wijsbegeerte
als van een wijsgeerige religie. Geen van beide hebben iets
ernstigs en blijvends te winnen bij een artificieele en gewelddadige versmelting. Ook de geschiedenis heeft duidelijk aangetoond, dat het er om twee grondverschillende
dingen gaat. Men heeft er in de historie van den geest
meer dan eens aan gedacht de wijsbegeerte als een vervangstuk van den godsdienst te concipieeren. Doch deze
pogingen hebben nooit tot iets anders geleid dan tot een
flauw gemoraliseer, dat niets gemeens heeft met het immer
eerbiedwaardig zieleleven, dat zich openbaart in elk waar-
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achtig religieus gemoed. Ook dat kan men dus van de
wijsbegeerte redelijkerwijze niet beweren. Zij is derhalve
geen wetenschap in den pregnanten zin die het woord
wetenschap gekregen beef t. Zij is evenmin een leeke, rationeele godsdienst die aan elke veropenbaring voorbijgaat.
Doch hoe meer wij zeggen wat de wijsbegeerte niet is,
hoe dringender de vraag wordt wat zij dan wel is en wat
wij gerechtigd zijn van haar to verwachten. Langs den
omweg eener historische waarneming komen wij dat
positief doel naderbij. In den loop van de XIXde eeuw
hebben exacte en positieve wetenschap hun offensief tegen
de philosophie ingezet en haar het karakter van wetenschap betwist, omdat nergens grooter tuchteloosheid van
geest ontwikkeld wordt en omdat nergens grooter tegenspraak heerscht dan binnen den omtrek van de wijsbegeerte. Het is onloochenbaar dat de eene philosoof de
andere tegenspreekt. leder philosoof stelt opnieuw de
gezamenlijke verworvenheden van de vorige eeuwen in
quaestie. Hij herbegint van meet of aan en voor eigen
rekening den totalen denkarbeid van het verleden, alsof
continuiteit en traditie voor hem niet bestonden of ten
minste geen waarde hadden. leder philosoof beschouwt
zichzelf als DE philosoof. Hij aanziet zichzelf niet zooals
de geleerde uit het vak der wetenschap als een eenvoudig
lidmaat van een organische, constructieve ontwikkeling.
De wetenschappelijke vooruitgang kan geschieden door
progressief aandikken en accumuleeren van uitkomsten.
De wijsgeerige vooruitgang verdwijnt in dat onophoudend
herbeginnen en in de voortdurende aflossing van het philosophisch personeel.
Dat alles is voorzeker zeer juist gezien, doch ik meen
dat het niet aan de philosophie als een verwijt mag worden
toegestuurd. Immers de wijsbegeerte moet zoo wezen, mits
een restrictie nochtans, namelijk dat het geen individuen,
maar soorten of klassen van denkers zijn die in den loop
der tijden de botsing van de wijsgeerige synthesen ver-
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oorzaakten. In het rijk van den geest bestaat er immers
een even groote en even afdoende affiniteit als in het rijk
van de natuur. Elk wijsgeerig systeem is voor den mensch,
ik zal er nog op terugkeeren, een wegwijzer en is geroepen
om ieder van ons dezelfde diensten to bewijzen als de
baankaart aan den automobilist die zijn reisroute niet
meester is.
De wereld en de geest zijn voor ons zooals wij ze interpreteeren. De wereld openbaart zich aan onze oogen in
den ontzaglijken rijkdom harer verschijnselen en in de
even ontzaglijke veelvuldigheid en veelvormigheid van
de dingen. In dezen rijkdom en in deze bestaansfilm van
de wereld moeten wij ons orienteeren, en dat geschiedt door
middel van een philosophische synthese. Zich orienteeren,
onzen weg vinden, iets verkiaren, zich rekenschap geven
van iets dat bestaat in de onderschikking van dat iets
onder vooraf bekende rubrieken, en bestaat in de vereenvoudiging van het onoverschouwbare panorama die progressief stijgt naarmate de rubrieken leeger worden aan
inhoud en zich over breeder gebieden uitstrekken.
Elk wijsgeerig systeem is ten opzichte van de levende
natuur gelijk aan de ark van Noe. Van deze wordt gezegd
dat zij het compendium, het resume, het schema van de
natuur meevoerde, omdat zij een exemplaar, een type van
al de dingen meevoerde. De menschelijke geest vervult
dezelfde rol. Hij bevat de types van alles, eenheid, substantie, oorzaak, enz. die de functies aanduiden waardoor
de dingen tot stand komen, en in de mate waarin hij
depositaris is van die functies, bevat hij dus het resume
van de natuur. De philosophic die ons leert welke die
functies zijn en op welke wijze ze georganiseerd worden
tot een geestelijk geheel, symboliseert dus de manier waarop wij in de veelvormigheid en in de multipliciteit van de
natuur dat eenheidssysteem erkennen en derhalve de
natuur organiseeren als een rationeel grootbedrijf. De
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philosophie is dus in de eerste plaats de geestelijke organisatie van het heelal.
Zij is bovendien nog de geestelijke organisatie van het
menschdom. De persoonlijkheid die wij in elken mensch
zien en terecht zien, brengt mede dat hij in veel hoogere
mate dan de natuurdingen een unicum is. Niettemin leert
ons de ervaring op zeer duidelijke wijze, dat de onherleidbaarheid van het geestelijk individu geenszins de mogelijkheid van talrijke, geestelijke affiniteiten in den weg
staat, die ons toelaten ale gedragings-mogelijkheden van
den geest te herleiden tot een aantal grondtypes welke
de individuen belichamen. Het is wel betreurenswaardig
dat de philosophie deze geestelijke typenleer niet op een
volstrekt eenvormige wijze heeft ontworpen, doch dat is
geen onoverkomelijk bezwaar. Het volstaat immers op
grond van deze ervaring aan te nemen dat ook nog een
aantal geestestypes of geestesschema's geisoleerd kunnen
worden, die min of meer de levensallure van de enkelingen
weergeven. Door de reductie van de onoverschouwbare,
individueele concretisaties van den geest tot een systeem
van geestesvormen, orienteeren wij ons in het menschdom
en voeren wij ten opzichte van onze gelijken uit wat wij
door de natuurwetten voor de verschijnselen en door onze
hoogste begrippen voor de natuurdingen in de wetenschap
en in de philosophie doen. De philosophie voert dus in de
tweede plaats tot de geestelijke organisatie van het
menschdom.
En door het feit zelf leidt zij tot de geestelijke organisatie van ons zelf. Onze persoonlijke, geestelijke individualiteit is herleidbaar tot een van die geestesvormen,
waarin de wijsbegeerte het menschenrijk verdeelt. Het
is dienvolgens mogelijk dat wij onze geestelijke verwantschap en onze persoonlijke psychische affiniteit bepalen
en op die wijze onze eigen plaats uitstippelen op de wereldkaart van het menschdom. En deze erkenning heeft voor
ons een tweevoudige beteekenis. Zij is vooreerst een spe169

culatieve erkenning en levert ons het duidelijk inzicht
in wat wij zijn en hoe wij georganiseerd zijn door de
drukking en het fatum van de ziel en van den geest die
wij in het leven hebben meegekregen. Doch speculatieve
zelfkennis volstaat niet. Zij moet daarenboven nog een
actieve spoorslag en een beginsel van zedelijken en cultureelen arbeid wezen. Want alleen de erkenning van ons
zelf kan oordeelkundig leiding en richting geven aan den
practischen uitbouw van ons geestesleven.
De philosophie bijgevolg als de organisatie van de
natuur en van de menschheid is de onontbeerlijke voorwaarde om onze eigen geest en ons eigen leven in te
richten volgens een rationeel verantwoord en doelmatig
geensceneerd plan. En de philosophie ondergaat op haar
beurt den weerslag daarvan, want wij versterken en intensifieeren ze onophoudend door de bevestiging van de
organisatiebeginselen van natuur en mensch en door den
gestadigen arbeid aan beide. De wijsbegeerte is derhalve
geroepen om aan ons leven en vooral aan ons geestesleven
het chaotische, het niet doelbewuste, het toevallige en het
ordelooze te ontnemen, en lijn en plan te brengen waar
anders verwarring en doling heerschen. Als bron van
kennis en als bron van geleide activiteit is de philosophie
de beslissende factor in den gerationaliseerden cultuurarbeid en in de zedelijke africhting van het leven, die twee
polen van elken menschwaardigen levensvorm.
Ik zei u zoo pas dat de wijsbegeerte een snort kaart is
waarvan wij ons bedienen. Wijsgeerige systemen zijn geen
volstrektheden in den wetenschappelijken zin van het
woord. leder van ons vertegenwoordigt een ziel die op
deze wereld een weg uit wil en die een weg uit moet volgens
de structuur die hij van de natuur, ons aller Alma Mater,
heeft meegekregen. Men kan ze wel richten en leiden,
maar niet grondig wijzigen of tegen een andere ruilen.
Op de kruis- en snijpunten der levenswegen rijzen ook de
levensvragen op. Doch daar ontmoeten wij, als nimmer fa170

lende wegwijzers, de groote, de leidende wereldbeschouwingen der wijsbegeerte. Deze immers organiseeren de
indeeling van het geestelijk grondgebied van de menschheid. Zij makers de topographie uit van de geestelijke
omgeving waarin wij 'even moeten. De ziel van ons alien
ziet van bij den aanvang reeds van onzen levensrit de
plaats van de bestemming. En deze bestemming is de visie
die ons leven van den eersten stond of naar zijn einde
brengt, zooals de ster, betrouwbaar en zeker, de koningen
naar Bethlehem leidde. De doortocht of het leven zelf is
van minder geestelijke beteekenis dan de visie van het
eindpunt.
In functie van die voorgedroomde bestemming kiezen
wij onzen weg. Gij kiest hem juist op dezelfde wijze als
ik. Wij kiezen hem in functie van onze psychische aangeborenheid, in functie van onze idealen, van onzen persoonlijken denkkring, van onze specifieke levensbasis. Dat
alles bepaalt onze evidenties, onzen eerbied voor het eene
en onzen afkeer voor het andere, onze sympathie en onze
antipathie. Dat alles imponeert ons geloof, onzen twijfel,
onze illusies, onze waarheid en, laat me toe dat ik het er
aan toevoege, onze leugens. De philosophie als geheel is
inderdaad een museum van levensopvattingen en een
galerij van vooraf geteekende portretten. Een van deze opvattingen is de onze en met een van die gestalten zijn
wij wezensverwant. Dat situeert ons in het leven. De canon
die wij gewoonlijk voor deze dingen ons zelf en ons gelijken
aanleggen, is de norm van de waarheid. Zulks is juist
op voorwaarde dat wij ook aan de waarheid de norm van
de ziel aanleggen. Want, vergeten wij het niet, bij het
construeeren van onze philosophie en van onze levensopvatting gaan we niet zoozeer uit van het verstand als
wel van het leven.
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LUST VAN WOORDEN
Absoluut, zonder voorwaarde (onvoorwaardelijk) , zonder beperking,
buiten elke afhankelijkheid. Volstrekt.
Abstract, afgetrokken, voorstelling ontdaan van al hare concrete,
individueele eigenschappen.
Actus-potentia theorie, theorie van Aristoteles volgens dewelke de
verandering een overgang van het zijn in aanleg (potentia)
tot het daadwerkelijk zijn (actus) is.
Agora, het openbare plein te Athene.
Alogisch, hetgeen buiten verhouding tot de logica of tot de rede
staat, zonder er nochtans noodzakelijker wijze tegenstrijdig
mede te wezen.
Altruisme, houding van den mensch geinspireerd door de gedragsregel het geluk van den evenmensch te bevorderen (in tegenstelling tot egoisme).
Analytisch, gebruikt in samenhang met bewijs. Analytisch bewijs
is het bewijs zooals het in de wiskunde voorkomt. Daar wordt
een stelling bewezen door hare herleiding tot een aangenomen
beginsel of voorgaande.
Anthropologie, de wetenschap van den mensch (menschenkunde),
soms in zijn geheel als psycho-physisch wezen beschouwd,
soms ook tot een deter beide aspecten beperkt.
Anthropomorphisme, houding die de menschelijke doenwijze, gedachten, enz. overdraagt op andere wezens dan de mensch, b.v.
op God of op het dier, en deze in functie daarvan interpreteert.
Antinomie, tegenstrijdigheid in de leerstellingen, aan dewelke echter
een even groote geldigheidswaarde schijnt toe te komen.
Aprioristisch, hetgeen de ervaring voorafgaat, dus niet op waarneming doch slechts op rationeele gronden steunen kan.
Attribuut, in de logica gewoonlijk bijkomstige eigenschap, als
gezegde in een oordeel aan het onderwerp toegekend. In de
metaphysica echter de essentieele eigenschappen van de
substantie, van het goddelijk wezen, enz.
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Autonoom, slechts onderworpen aan zich zelf, aan eigen wet, aan
eigen gezag. In tegenstelling tot heteronoom aar. vreemde
wet en gezag onderworpen.
Categorie, in pregnanten zin de hoogste denkbegrippen die de
totaliteit behelzen van hetgeen men van de dingen zeggen
kan. Soms gebruikt in den breeden zin van klas, soort.
Circulus vitiosus, kringloopredeneering, d.w.z. een valsche redeneerwijze in dewelke men achtereenvolgens jets bewijst op grand
van praemisses die op hunne beurt door dit bewezene zelf
waar gemaakt moeten worden.
Civitas Dei, titel van Augustinus' boek over de ordening van den
staat.
Concreet, zaak of voorstelling met al hare werkelijke, individueele
eigenschappen vereenigd (in tegenstelling tot abstract).
Constructief, gebruikt om aan to geven dat de geest de bepaalde
zaak of voorstelling zelf tot stand bracht (in tegenstelling
tot «gegeven)).
Contemplatief, beschouwend, bespiegelend, in tegenstelling tot actief.
Cosmisch, hetgeen betrekking heeft op den cosmos. De cosmos is
het geordende als eenheid beschouwde heelal.
Cyclysch, periodisch terugkeerend en dus een kringloop beschrijvend.
Deisme, leer, waarin de omvang van het religieuze dogma herleid
wordt tot die geloofspunten die in elke gekende confessie
aangetroffen worden en dus den mensch algemeen toegankelijk moeten geacht worden. Vaak in breeden zin gebruikt als
leer van God die slechts op de rede met uitsluiting van de
openbaring berust.
Determinisme, leer volgens dewelke alle handelingen en veranderingen noodzakelijker wijze bepaald zijn door hun onmiddellijke antecedenten. Vooral in verband met den wil, die
gedetermineerd is, wanneer hij noodzakelijk bevolen wordt
door de voorgestelde motieven van handelen.
Dialectisch, bijna alleen nog in Hegeliaanschen zin gebruikt als
de methode waarin de ontwikkeling van de begrippen en
van de geestesbewegingen in het algemeen het schema van
thesis, antithesis en synthesis volgt, d.w.z. in de achtereenvolgende, wederzijdsche opheffing der beide tegengestelde
bewegingen en hun eenheid door opslorping in een samenvattend derde.
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Discursief, is het denken beschouwd als een opeenvolging van denkacten waarin men van de eene voorstelling tot de andere
overgaat (in tegenstelling tot intuitief).
Disharmonie, gebrek aan overeenstemming, van harmonie.
Disjunctie, scheiding van begrippen, d.w.z. oordeelen die eene alternatief inhouden.
Dissonantie, wanklank, niet overeenstemmende gedachtengang, enz.
Dualisme, leer waarin de bestanddeelen van iets herleid worden tot
twee meestal tegenover elkaar staande principes, b.v. lichaamziel, stof-kracht, enz.
Dynamisch, actief, bewegend, in tegenstelling tot statisch.
Egotisme, versterking soms van egoisme. In de oorspronkelijke
beteekenis de houding van iemand die alles betrekt op zijn
eigen ik.
Eigenheid, proeve van vertaling van het latijnsch woord proprium,
de eigenschap die een klas van wezens en aan deze alleen
blijvend toekomt, zonder nochtans haar wezenheid of essentie te zijn.
Empirisme, 1. leer die slechts de waarneming als toereikende geldigheidsgrond van de kennis uitroept en dus onze kennis
slechts uit waarnemingen afleidt;
2. doenwijze die slechts door persoonlijke ervaring en niet
op grond van systematisch, wetenschappelijk onderzoek
wordt gevonden.
Energetisch, krachtverwekkend.
Epifenomeen, een verschijnsel dat een ander begeleidt, en wiens
verdwijnen het andere niet per se vernietigt.
Essentie, wezenheid. Hetgeen het wezen zelf van iets uitmaakt.
Ethica, moraal, zedenleer.
Fatum, noodlot.
Finaliteit, doelstreving beschouwd als de wezenlijke oorzaak van de
handelingen der wezens.
Geocentrisme, houding waarin de aarde het eigenlijk middenpunt
aller beschouwing is (in overdrachtelijken zin gebruikt).
Habitus, eigenlijk een van de categorie&I. van Aristoteles. Nu meest
gebruikt in den zin van geestelijke levenshouding van den
mensch of duurzaam gedrag van een organisch wezen (N.B.
nooit te verwarren met gewoonte).
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Hermeneutiek, oorspronkelbk uitlegkunde van den Bijbel. De leer
of de kunst der verklaring van personen, tijdvakken, werken, enz. die geschiedt door de opheldering van hun wezen
of hun bestendige eigenschappen.
Heuristisch, methode tot ontdekken van iets nieuws. Heuristisch
noemt men een beginsel dat als leidraad tot een onderzoek
wordt aangenomen zonder dat zijn geldigheid vooraf zeker
gesteld wordt.
Homo Faber, de mensch wiens natuurlijke voorkeur niet naar de
contemplatie, doch naar het handelen gaat (in tegenstelling
tot homo sapiens).
Homo sapiens, eigenlijk de mensch in tegenstelling tot de voormenschelijke wezens. Nu gebruikt voor den mensch opgevat
als een beschouwend, bespiegelend wezen.
Idealisme, 1. leer volgens dewelke de werkelijkheid herleid wordt
tot het denken en waarin derhalve aan onze voorstellingen
geen zelfstandige werkelijkheid beantwoordt (in tegenstelling tot realisme);
2. in de practische philosophie de leer volgens dewelke de
mensch zijn leven regelt volgens zedelijke en geestelijke
beginselen (in tegenstelling tot materialisme).
Identiteit, eenzelvigheid.
Immanentie, leer waarin alles in het subject zelf blijft en door
louter subjectieve ibeginselen kan verklaard worden. Ook
aangewend als tegenhangster van 'transcendentie, b.v. wanneer men God als inblijvend in het heelal beschouwt.
Imperatief, gebod, norm.
Individualiteit, practisch-politieke of zedelijke houding in dewelke
men het individu erkent als de oorsprong en de maatstaf van
de activiteit en van de staatsordening.
Inert,

toestand van de stof, wanneer men haar elke spontane
beweging ontzegt.

Intuitief, aanschouwelijk, in tegenstelling tot discursief. Intuitief
kennen is het onmiddellijk bevatten van iets in zijn geheel.
Dit kan zintuigelijk of verstandelijk wezen.
Irrationeel, hetgeen niet met de rede overeenstemt en derhalve ook
niet langs den weg van de beginselen der rede kan gekend
worden, hetzij dat het niet-redelijk, hetzij dat het bovenredelijk is.
Levensphilosophie, systeem der actueele wijsbegeerte, dat zich richt
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tot de intuitieve bevatting van het leven in plaats van tot
de abstracte zijnsbespiegeling. Tot haar behooren o.m. Bergson, Scheler, Miiller-Freienfells, enz.
Machinisme, uitdrukking die de overheersching van de cultuur
door de machinale techniek weergeeft.
Macrocosmos, heelal als gestructureerd en geordend geheel opgevat.
Manicheaansch, van Manicheisme, religieuze leer die de strijd tuaschen de twee principes van goed en kwaad als grondwaarheld vooropstelde. Gebruikt om de gelijktijdige activiteit
van twee tegengestelde beginselen to beklemtoonen.
Materialisme, leer die de stof voor het eenig werkelijk wezen houdt
en derhalve de geestelijke realiteit tot stoffelijk verschijnsel
terugbrengt.
Mechanisch, door beweging of door onmiddellijk voorafgaande oorzaken van werkenden aard teweeggebracht.
Metaphysica, het deel van de wijsbegeerte dat het wezen van de
bovenzinnelijke werkelijkheid of de dingen op hun zelf, in
tegenstelling tot hun verschijnselen bestudeert.
Microcosmos, is een of ander iets dat men als een wereld op zich
zelf, of dat men als een afstraling van het heelal in het
klein beschouwt, b.v. de mensch.
Moira, noodlot.
Numen, latijnsche naam voor God. Gebruikt in de beteekenis van
het grootsche, eerbiedwaardige.
Objectief, tegenstelling tot subjectief. Hetgeen uit het object afstamt,
het object tot voorwerp heeft en algemeengeldig is buiten de
kring van het individueel subject.
Ontologie, deel van de wijsbegeerte dat de algemeenste leer van het
zijn als zoodanig, d.i. zonder soortelijke verbijzondering bestudeert (ook zijnsleer genoemd).
Ontologisme, is de philosophische houding in dewelke men zuiver
geestelijke voorstellingen het karakter van objectieve werkelijkheid of eenvoudiger nog, in dewelke men ideeen verzakelijkt en als zelfstandige wezens beschouwt.
Organisch, deel uitmakend van een organisme, of naar de wijze
van een organisme geregeld zijnde.
Paleontologie, wetenschap die de uitgestorven soorten van dieren
en planten op grond van hun fossiele overbligselen bestudeert.
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Pantheisme, leer die God vereenzelvigt met het heelal of met een
(hoofdzakelijk) geestelijk aspect daarvan, en dus de totale
werkelijkheid voor identisch met het goddelijk wezen houdt.
Parmediaansch, van Parmenides, die alles herleidde tot een enkele,
onveranderlijke en onvergankelijke substantie.
Phaenomenologie, letterlijk leer der verschijnselen. Leer van E.
Husserl die wilde doordringen tot het wezen der verschijnselen
zelf aan de hand van hunne beschrijving, in de plaats van
hun wetmatige samenhang.
Plasticiteit, vervornibaarheid of lmeedbaarheid van de stof in het
algemeen.
Plastisch, iets door zijn uitwendige vormen aanschouwelijk gemaakt.
Ook kneedbare, vervormbare stof.
Pluralistisch, voorstelling van de wereld bestaande uit een veelheid
zelfstandige dingen die dus niet als modaliteiten eener zelfde
grondsubstantie worden aangezien.
Positivisme, philosophische leer van de XIX" eeuw, die slechts het
waarneembare als wetenschappelijk object beschouwt en de
realiteit in haar geheel tot waarneembare gegevens herleiden wil.
Pragmatisme, leer van W. James die de waarde van het denken
met zijn doelmatigheid aan het leven verbindt, daar het denken als een voorlichtend middel tot het handelen wordt
beschouwd.
Pragmatisch, beoordeeld volgens het nut. B.v. pragmatische geschiedenis is de behandeling van de geschiedenis met het doel er
een zedelijke of practisch-nuttige-les voor de toekomst uit
te halen.
Puritanisme, zedelijke houding waarin men een overdreven nauwgezetheid of een levensdoodende zuiverheid nastreeft.
Rationaliseering, iets met de rede overeenkomstig maken, m.a.w.
lets zoo ordenen dat het overeenstemt met de verstandelijke
orde en door het verstand bevat worden kan.
Eationeel, hetgeen in overeenstemming met de rede geconstrueerd
is en derhalve door de rede kan gekend worden.
Ratio ratiocinans, redeneerende rede, versterkende uitdrukking om
de discursiviteit van het verstandelijk denkproces te beklemtoonen.
Realime,

de leer dat aan onze voorstellingen werkelijke dingen
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beantwoorden buiten ons, en dat wij deze kermen zooals zij
op zichzelf zijn. In Plato's realisme bedoeld als de leer die de
ideeen voor de ware realiteit houdt, waaraan de concrete
wezens hun bestaan danken. In dit werk nooit gebruikt in
een kunstcritische beteekenis.
Reguleerende idee, idee die geen bestanddeel van de werkelijkheid
uitdrukt, doch slechts leiding geeft aan het menschelijk denken en slechts in zoover geldig is.
Relativisme, leer die de kennis slechts voor geldig houdt in betrekking met een vooraf aangenomen referentiepunt, van welken
aard dit punt ook zij. De kennis schijnt er haar absoluut,
algemeengeldig karakter bij in te schieten.
Scholastiek, de philosophie en de theologie van de Middeleeuwen.
Eigenlijk de philosophie en de theologie van de school.
Significatief, hoedanigheid van een wereldbeschouwing of van een
wijsgeerige leer die aan de begrippen niet de rol toekent de
werkelijkheid weer te geven, maar ze aan te duiden door hun
karakter van teekenen en symbolen.
Sociographie, in tegenstelling tot sociologie (maatschappijleer) de
wetenschap die de maatschappelijke verschijnselen beschrijft
in plaats van ze te verklaren.
Solipsisme, de houding van iemand die de bewustzijnswereld van
het eigen ik voor de eenige realiteit houdt.
Sophisme, valsche, onlogische redeneerwijze.
Spontaneiteit, is de geschiktheid om uit zich zelf d.w.z. zonder aanleiding of oorzaak van buiten bepaalde handelingen uit te
voeren.
Subjectief, dat slechts het ik (subject) tot oorsprong heeft en derhalve slechts waarde heeft voor het ik.
Substantieele vorm, term van de Scholastiek die in de vorm het
principe ziet waardoor het individu als substantie een eenheid van zijn en handelen verkrijgt die de oorsprong is van
al zijn onderscheidende bepalingen en eigenschappen.
Substraat, grondslag, basis.
Teleologie, de leer van de doelafrichting in den levensloop der wezens
en door uitbreiding de Leer volgens dewelke de natuur in
haar geheel in haar ontwikkeling geleid wordt door de onbewuste, innerlijke streving naar het verwezenitken van bepaalde doeleinden.
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Theisme, leer die God als een eenig, zelfstandig wezen opvat dat

buiten en boven het heelal als diens schepper ataat (in tegenstelling tot pantheisme).
Theocentrisch, alles gericht zijnde naar God.

systeem van Thomas van Aquino, hoogtepunt
van de middeleeuwsche Scholastiek.

Thomisme, wijsgeerig

hetgeen de wereld van de voorstellingen to boven
gaat en derhalve wijst op het onafhankelijk bestaan van
wezens buiten den geest (in tegenstelling tot immanent).

Transcendent,

Wezenheid, Cf. essentie.
Zelotisme, ijverzucht naar propageering van zijn denkbeelden (vooral

in verband met propageering van religieuze denkbeelden).
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