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VOORBERIGHT.
De wijsgeerige en letterkundige studies, die ik hierbij den
lezer onder den titel „Persoonlijkheid en Geestesleven" aan
bied, worden, ondanks de groote verscheidenheid van onder
werp, met elkaar tot een eenheid verbonden door de aan alle
ten grondslag liggende wereldbeschouwing.
Alleen in de eerste, die over Schopenbauer, komt een denk
wijze tot uiting die „psychologistisch" kan genoemd worden
en die is ontstaan in een periode toen ik sterk beinvloed werd
door 't relativisme van Georg Simmel. De andere daarentegen
leggen getuigenis of van een levensleer en metaphysica, die
religieus-idealistisch kan worden genoemd en die ik voor een
belangrijk deel te danken heb aan de studie van de werken van
Dr. J. D. Bierens de Haan, aan wiens wijsbegeerte dan ook het
grootste van deze opstellen is gewijd.
De essay over Simmel en Spengler en die over 't „Oude en
Nieuwe Humanisme" behandelen het zoo actueele probleem
der hedendaagsche cultuur. Hierin is een poging gedaan 't vol
strekte pessimisme ten aanzien van de toekomst dezer cultuur
te overwinnen en de mogelijkheid van een nieuw humanisme
waarschijnlijk te maken.
De verhandeling over „Herder, Leibniz en Spinoza" heeft
een bier te lande weinig bekend geschrift van den vader van
't moderne humanisme tot onderwerp, „Gott" getiteld, waarin
gepoogd is 't individualisme van Leibniz met het pantheisme
van Spinoza tot een synthese te verbinden.
Van de twee letterkundige studies wil die over Gundolfdoen
kennis maken met de nieuwe methode van letterkundig onder
zoek, die men de „idealistisch-synthetische" kan noemen en
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die in de laatste tien jaren in Duitschland met veel succes
wordt beoefend.
De laatste is gewijd aan de nagedachtenis van Rainer Maria
Rilke, die beschouwd mag worden als een der belangrijkste
moderne duitsche dichters en tevens als een der diepste reli
gieuze persoonlijkheden van onzen tijd.
Najaar 1927.
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WIJSGEERIGE STUDIES.

1.
SCHOPENHAUER'S VERHOUDING TOT
DE ROMANTIEK EN DE MYSTIEK.
I. INLEIDING.
Er is geen wetenschap, die vaker onwetenschappelijk ge
noemd wordt dan de wijsbegeerte. Niet slechts bij diegenen,
die buiten het „vak" staan en wier waardeering afhangt van
de meer of minder groote belangstelling in een bijkomstigheid,
ook in de wijsbegeerte zelve is men het er niet over eens of
eigenlijk wel „zuiver wetenschappelijke philosophie" mogelijk
is. Reeds het fejt, dat ze door den een als toevallige bijkomstig
heid, dus als een zuiver persoonlijke aangelegenheid wordt
beschouwd, door den ander als „Wetenschap der Weten
schappen" wordt verheerlijkt, maakt haar rang onder de offi
cieel erkende wetenschappen tot een probleem. De oorzaak
van zulke volstrekt verschillende waardebepalingen is te
zoeken in het merkwaardig, zeer ingewikkeld geestelijk proces
dat men „philosopheeren" noemt en dat voor velerlei opvat
tingen vatbaar is.
Is voor den een de taak der wijsbegeerte een zuivere grens
bepaling der kennis te geven, een halt] dat zij haar toeroepen
moet, om te beletten dat zij zich in 't gebied der onzekere
speculaties waagt, waarop zich de nuchtere natuuronder
zoeker niet mag begeven ; voor den ander is de wijsbegeerte
juist de wetenschap, die over de grenzen der feitelijke kennis
heen, zich in gissingen mag verliezen, om het antwoord op de
vraag naar het wezen der dingen, dat de enkele wetenschappen
schuldig blijven, te geven. Zij kan dit dan of benaderend in
een „inductief" stelsel doen, opgebouwd op de wijze der
logische redeneering en dat, hoewel men het wel niet „be-
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wijzen" kan, „ toch in hooge mate waarschijnlijk mag genoemd
worden" 1) ; of de wijsgeer kan het wezen der dingen in oogen
blikken van inspiratie en intultie meenen te beleven
Is dus haar eerste taak als zoogenaamde „kenniskritiek"
grensbepaling, haar tweede taak is als „metaphysica" juist
grensoverscbreiding.
Maar ook het woord „metaphysica" dekt blijkbaar twee
volstrekt verschillende geestesprocessen. Is het eene een zuiver
verstandelijk gebeuren, is het „ stelsel" een uit de zintuigelijke
waarneming inductief verkregen „ synthese" en geeft het in ab
stracte bewoordingen de saamvatting van het feitenmateriaal,
dat de enkele wetenschappen vergaren, zoo benaderend en
zuiver mogelijk weer, in het andere geval daarentegen is het
wijsgeerig proces een intuitief „Zusammenschauen" der din
gen, een moeilijk te omschrijven en te beschrijven gevoelsfeit,
dat zuiver persoonlijk zijnde, in 't geheel niet „ wetenschappelijk
controleerbaar" is.
Wij laten op het oogenblik de vraag achterwege of de eerst
genoemde metaphysica mogelijk zal blijken te zijn en wij
constateeren slechts, dat deze metaphysica tot voor korten tijd
1) „Es gilt vom moglichst grossen Kreis des Erfahrungsgemassen im
Gebiete der Existenz auszugehen urn durch Verallgemeinerung, Erneuer
ung und Steigerung der Gesichtspunkte, die sich bier ergeben zur Ansicht
dessen zu gelangen, was dartiber hinaus in den anderen, weiteren und
haheren Gebieten der Existenz gilt, an die wegen ihrer Ferne unsre Er
fahrung nicht reicht oder deren Weite und Halle unsre Erfahrung fiber
reicht und abersteig t'
Fechner.
2) „Les maltres de la philosophie moderne ont ete des hommes qui
s'etaient assimiles tout le materiel de la science de leur temps. Et l'eclipse
pareille de la metaphysique depuis un demi-siècle n'a evidemment pas
d'autre chose que l'extraordinaire difficulte que le philosophe eprouve
d'aujourd'hui a prendre contact avec une science devenue beaucoup trop
eparpillee. Mais l'intuition metaphysique, quoiqu'on n'y puisse arriver qu'a
force de connaissance est tout autre chose que le résumé ou la synthese de
ces connaissances .... elle n'a rien de commun avec une generalisation de la

science".
Bergson. „Introduction a la metaphysique.“
(In de „Revue de Metaphysique et de Morale 11 e Jaarg. no. 1, p. 36.)
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op de hoogescholen in 't algemeen als de eenige gold, die vol
gens haar vertegenwoordigers, „wetenschappelijke" waarde
bezit. De andere is meer het eigendom van diegenen, die voor
hun persoonlijke geestelijke behoeften bevrediging zoeken en
de „wetenschappelijkheid" hunner wereldbeschouwing gaame
opofferen voor hun mystieke-religieuse of metaphysische
„zielservaringen" en inzichten.
De wijsgeerige mensch nu, die de zuiver wetenschappelijke
methode toepast, zal als hij een groot wijsgeer historisch be
schouwt, dit geheel anders doen dan de filosofische mensch
van de andere richting. Hij zal in de eerste plaats onderzoeken
of het stelsel van den wijsgeer in kwestie „wetenschappelijke"
en „rationeele" waarde bezit en de vraag der „onjuistheid" of
„juistheid" dezer wereldbeschouwing op den voorgrond stel
len, hij zal m. a. w. het stelsel kritisch ontleden en het aannemen
of verwerpen naar mate hij vindt dat het aan de eischen der
logische „waarheid'' voldoet. De andere daarentegen zal niet
zoozeer in het „stelsel" als zoodanig belang stellen, maar meer
in de persoonlijkheid in het stelsel of dit stelsel nu „juist" of
„onjuist" is, is hem vrijwel onverschillig. Hij zoekt naar de
geestelijke reactie eener groote persoonlijkheid op het Zijn.
Hij zoekt de specifieke gevoelssensatie van den „metaphy
sicus". Hij zoekt den mensch, die zich in het stelsel open
baart, de persoon die zich daarin objectiveert, maar niet om
afbrekend te critiseeren of botweg aan te nemen of te ver
werpen, maar om zijn persoonlijkheid aan een andere te toet
sen, in een andere terug te vinden. Hij ziet de meest verschil
lende wereldbeschouwingen die tot in de kleinste onderdeelen
volstrekt van elkaar verschillen en elkaar opheffen, maar hij ziet
in, dat deze verschillen ontstaan door het groote onderscheid
in geestelijken bouw der wijsgeeren, dat hij als een (misschien
in den diepsten zin in 't geheel onbegrijpelijk) fejt aannemen
moet, maar waarbij alle „kritiek" en „weerlegging" ophoudt.
Hij zal het „Erlebnis" als het zijne meevoelen of niet meevoe
len, diens waarheidsgehalte beseffen of niet beseffen. In het
eerste geval weet hij dat zijn geest en die van den betrokken
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wijsgeer verwantschap bezitten, in het andere geval zal hij
moeten inzien, dat er verschil van „type" bestaat, die te aan
vaarden is, maar niet als onmogelijk te verwerpen. Deze
methode der geschiedkundige beschouwing van wijsgeerige
stelsels, die dus van het standpunt uitgaat, dat het er op aan
komt, de groote persoonlijkheid te zoeken, die over de groote
problemen nagedacht heeft en die doet begrijpen dat er bij
den werkelijken wijsgeer geen sprake kan zijn van „waar'' of
„onwaar", maar van een persoonlijkheidsessentie, die men
beleven en begrijpen kan of niet, maar die toch als zoodanig
een onvergankelijke waarde bezit, deze methode opent voor
de wijsbegeerte een nieuw gebied, nl. dat der psychologie der
wereldbeschouwingen of wel dat der psychologische inter
pretatie van het metaphysisch proces.
Door te trachten zoo diep mogelijk in de structuur van een
wijsgeerige persoonlijkheid door te dringen, om het typische
daarin te zoeken, kan men tot een zekere grens de genesis van
een wijsgeerig stelsel begrijpen.
Geen van de moderne filosofen vermag dit beter, dan Georg
1918)1). Met buitengewoon, schier onbegrijpelijk
Simmel
invoelings- en aanpassingsvermogen dringt hij in de verschil
lende psyches der groote wijsgeeren door ; met wonderbaar
lijke fijnheid van zegging weet hij de persoonlijkheid van den
grooten denker te,ontleden en vooral zijn analyse der persoon1) Zijn belangrijkste werken zijn:
„Die Probleme der Geschichtsphilosophie" 4de druk, 1921.
„Philosophie des Geldes - 3de druk, 1920.
„Kane' 5de druk, 1921.
„Schopenhauer and Nietzsche" 1906.
„Die Religion" 1906.
„Hauptprobleme der Philosophie" 1910.
„Philosophische Kultur" Eine Sammlung Essais 1912.
„Goethe - 1913.
„Rembrandt - 1917.
„Lebensanschauung" 1918.
Over hem schreef A. Mamelet : „Le relativisme philosophique chez
Georg Simmel" Paris 1913.
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lijkheid van Arthur Schopenhauer, behoort tot het beste en
diepste wat er in de laatste jaren over dezen geschreven werd.
Wij willen op deze bladen aan de hand van Simmers werk
en van onderzoekingen van Karl Joel „Schopenhauer und die
Romantik" 1), Mtibletaler „Schopenhauer und die Mystik" 2),
Kassner „der Indische Gedanke'' 3) en „der Indische
mus" 4) en Bourget „Essais de psychologie contemporaine" 5),
Schopenbauer's persoonlijkheid psychologisch onderzoeken
en trachten aan te toonen dat deze vaak verguisde en mis
kende, vaak overschatte wijsgeer een wijsgeerig type ver
tegenwoordigt, dat tot de belangrijkste der philosophische
typen behoort.
In Schopenbauer's persoonlijkheid doorkruisen en bein
vloeden elkaar zich oogenschijnlijk tegensprekende en op
heffende gevoelsrichtingen en eveneens tegenstrijdige denk
richting en.
Deze gevoelsrichtingen kunnen wij noemen eerstens de
(schijnbaar romantisch)-pessimistische, ten tweede de meta
physisebe en ten derde de mystieke en de twee denkrichtingen
omschrijven wij als : ten eerste de wijsgeerig-idealististhe en
ten tweede de wijsgeerig-materialistische 6) denkwijze. Het
spreekt vanzelf, dat deze gevoels- en denkwijzen in elkaar
overgaan, met elkaar vervloeien en dat daarom geen zuivere
scheiding mogelijk is. Zoo is zijne zgn. „romantische" gevoels
richting den met zijn „idealistische" denkrichting, zijn meta
physische gevoelsrichting met het mystieke element. in hem.
Alle tegenstrijdigheden in zijn stelsel zullen we trachten te
1) Jena 1905. (Hoofdstuk uit 't boek „Nietzsche und die Romantik").
2) Dissertatie Basel 1910.
3) Leipzig 1913.
4) Munchen 1903.
5) Paris 1912.
6) Wij gaan in deze studie op Schopenhauer als wijsgeerig materialist
niet nader in en verwijzen naar Volkelts werk „Schopenhauer" in de
„Klassiker der Philosophie''.
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verklaren uit de aanwezigheid van zeer uiteenloopende ele
menten in zijn persoonlijkheid en tevens zullen wij zien hoe
deze toch een wijsgeerig stelsel in het leven geroepen hebben,
dat in de geschiedenis van het denken zijn onvergankelijke
waarde zal behouden.

II.
SCHOPENHAUER EN DE ROMANTIEK.
This world is the nurse of all we know,
This world is the mother of all we feel,
And the coming of death is a fearful blow,
To a brain unencompassed with nerves of steel ;
When all that we know, or feel or see,
Shall pas like an unreal mystery.
Shelley „On Death".

Wat is nu te verstaan onder een „romantisch"-pessimis
tische gevoelsrichting en onder een „idealistische" denk
richting ?
Schopenhauer behoort tot die groote categorie van men
schen, die de zintuigelijke werkelijkheid, aan wier zekere
tastbaarheid schijnbaar niet te twijfelen valt, in den diepsten
zin als onwerkelijk en als onwezenlijk gevoelt en beleeft. Zij
is voor deze gelijk aan een droom, een waas, een sluier, een
fata morgana. Schopenhauer beleeft de realiteit als zinsbedrog,
als louter verschijsel, als vervloeiende onwerkelijkheid ; en hij
niet alleen 1 Hetzelfde geval doet zich voor bij de Indiers, voor
wie de realiteit de Maja, een sluier, een fantasme is ; bij de
Eleaten, zooals Parmenides, die ze als drogbeeld beschouwen ;
bij Plato die ze schaduwgelijk noemt, en Plotinus, die ze als
„afvalligheid" beseft. En ook bij velen der grootste en diepste
middeleeuwsche en nieuwere mystic', denkers en dichters,
vindt men telkens en telkens weer de zintuigelijke werkelijkhe'd als onwezenlijk, onbestendig drogbeeld beleefd en gedacht. Een psychologisch verschijnsel, dat zich op het eerste
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gezicht in het denken als „idealisme" en in de kunst als „ roman
tiek" voordoet. Want wij vinden bij de romantische dichters
en kunstenaars toch ook dat verheerlijken van de droomen,
de schemering en de nacht, waarin alle realiteit weggezonken
schijnt en onwezenlijk lijkt. Wij vinden bij hen de neiging,
alle werkelijkheid als vergankelijk en onbestendig te bewee
nen en alle kleuren, tonen en gevoelens zacht en liefelijk te
wenschen, alle hardheid en schelheid der werkelijkheid te
verbannen en te loochenen, om weg te zinken in ontastbare
onwerkelijkheid. En wij verstaan onder „idealisme" in de
wijsbegeerte toch deze ontdekking, die de Indiers deden en
vervolgens door Parmenides, _Hato en Plotinus in anderen
vorm werd voorgedragen, die dan na langen tijd door Berkeley
en Kant tot haar klassieke uiting kwam en logisch gefundeerd
werd : de scheiding tusschen Maja en Brahman ; tusschen de
eeuwige, bestendige idee en de vergankelijke waarnemings
wereld bij Plato en Plotinus en eindelijk tusschen verschijnsel
en Ding an sich bij Kant : de leer dat de verschijnselenwereld
afhangen zou van de wereld der onbekende „idealiteit" van
het verschijnende.
Wij zien dus : „romantisch" gevoel en „idealistisch" denken
zijn schijnbaar uitloopers van een stam, die in de diepten van
den menschelijken geest wortelt, die tijden lang verdord en
uitgebloeid schijnt te zijn en dan plotseling weer begint te
groeien en te bloeien. Was Schopenbauer dichter geweest
(heeft Joel gezegd) dan ware hij romanticus geworden ; want
hij, die de werkelijkheid als een droomgedrocht beschouwde,
die aanhoudend de vergankelijkheid, de onbestendigheid,
de betrekkelijkheid en de smartelijkheid aller dingen be
treurde, die als „irrationalist" het gevoel verheerlijkte en
ver boven het verstand stelde, was schijnbaar de typische
romantische persoonlijkheid. Schopenbauer was echter wijs
geer (zegt Joel), d. w. z. iemand die zich op „redelijke" wijze
rekenschap van de dingen en van zijn zielservaringen geeft ;
die niet zijn gevoel uit in lyrische ontboezemingen, maar een
denker die in afgetrokken begrippen een intuitief gevonden
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wereldbeschouwing stelselmatig opbouwt. Daarom moest hij
als systematisch denker zijn „ romantische" gevoelens omzetten
in afgetrokken formules. En hoe kon hij dat beter doen dan
Kant's leer van de scheiding van „Ding an sich" en ver
schijnsel tot de zijne te maken 7 Want deze leer (terecht of
ten onrechte buiten beschouwing gelaten) meent toch dat de
ware werkelijkheid voor eeuwig en altijd voor ons oog ver
borgen blijft, dat wij slechts de phenomenen door onze zinnen
geproduceerd kennen die toevalligheden van niet meer dan
betrekkelijke waarheid zijn. Wij blijven dus steeds in de
onbestendige zinnenwereld, in den „kerker'' der ruimtelijk
en tijdelijkheid gebannen ; wij kunnen dus nooit een blik slaan
in dat verschijnende, het „Ding an sich", dat ruimteloos en
tijdeloos is. Wij vragen bier niet of Schopenhauer Kant goed
begrepen heeft, of er niet een misverstand in zijn opvatting
der Kantiaansche „werkelijkheid" besloten ligt ; maar consta
teeren slechts dat hij, de schijnbare romanticus, die de realiteit
als onwerkelijk beleefde, Kant's leer op deze wijze interpre
teerde en de kentheoretische scheiding tusschen verschijnsel
en „Ding an sich" gebruikte, om zijn gevoel in redelijk inzicht
te verhelderen en zich dus wijsgeerig idealist van Kant's
school noemde.
Wij zouden dus Schopenhauer, wat zijn waardeering der
resultaten der kennis-theorie betreft, gevoegelijk een bij uit
stek „romantisch" wijsgeer kunnen noemen, als niet in hem
een andere veel machtiger en diepere gevoelsstrooming zich
had baan gebroken, die hem de romantiek, waardoor hij onge
twijfeld als jongeling door tijd en omgeving beinvloed werd,
deed overwinnen. Daardoor werd hij uit den ban der sen
timentaliteit weggerukt en een geweldige drang, en mateloos
verlangen, deed hem worden tot wat Bourget eens van
Flaubert zei : tot een „afamme d'absolu".
Om te begrijpen hoe Schopenbauer de romantiek in zich
overwon, moeten wij met een enkel woord op het wezen der
romantiek dieper ingaan, ten einde in te zien, dat Schopenhauer
eigenlijk maar schijnbaar romanticus is, dat zijn ware wezen
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juist in datgene ligt waar de romanticus nooit aan toekomt
en dat Joel hem zeker eenzijdig beoordeelt door hem een
typischen romanticus te noemen. De romantiek 1) draagt twee
essentieele elementen in zich, dat der „Sehnsucht" en dat
der zwakte. Die zwakte, het onvermogen om de harde realiteit
als zoodanig te aanvaarden, brengt den romanticus er toe de
waarde dezer realiteit te betwijfelen, ze te loochenen en zich
over te geven aan vaak sentimenteele en idealiseerende
droomen en fantasieen. Hij is niet tegen haar opgewassen, en
zijn overgevoelige ziel stoot zich aan de werkelijkheid stuk ;
hij gaat aan haar te gronde, of blijft steeds in het stadium der
onbevredigde „Sehnsucht" bevangen.
Maar die zelfde gedachte en dit gevoel, dat de zintuigelijke
werkelijkheid niet de ware werkelijkheid is, kunnen ook in
iets anders hun oorzaak hebben nl. in het pijnigend verlangen
waarvan de Indische en Grieksche metaphysici, de zoekers
der volstrekte waarheid en de Christelijke mystici zich bewust
waren, die extatische drang tot de waarachtige, zekere, besten
dige, volstrekte, aan de zintuigelijkheid ontrukte, „ideeele"
werkelijkheid welke „achter" de bedriegelijke, zintuigelijke
realiteit zou liggen.
Die „honger" naar het Absolute, en de wil om door te
dringen tot dat volstrekt ware voor den geest, tot „Brahman
tot het „eeuwige ideeenrijk", tot het „Al-Eene", tot „God",
die drang wil en moet zich a. h. w. door de zintuigelijke
werkelijkheid heen baanbreken en die „realiteit" loochenen
om tot de „essentia essentiarum" te komen en in het Abso
lute rust en vrede te vinden. Hier is niet meer een romantische
zwakheid en onvermogen de oorzaak van het niet aanvaarden
der zintuigelijke realiteit, maar een matelooze drang naar een
onbeperkte overgave aan het Absolute. De romantici gaan
veelal uit zwakheid aan de werkelijkheid te gronde, de meta
physici en mystici, de „afammes d'absolu" laten uit „godde1) Meer speciaal geldt dit natuurlijk voor de Duitsche Romantiek,
(vgl. Oskar Walzel : „Deutsche Romantik", Leipzig 1912, p. 55).
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lijke" kracht deze werkelijkheid theoretisch te gronde gaan ;
hun groote taak is zooals Kassner zegt, „de vernietiging van
het object" 1). Hier zien wij dus het essentieele verschil tus
schen Sehopenhauer en de romantiek, dat Joel over 't hoofd
ziet. (Hij overschat m. i. de diepte der romantiek en onder
schat de diepte van Schopenbauer's persoonlijkheid). De
romantici bleven bevangen in hunnen toestand van eeuwige
„Sehnsucht" ; bleven steeds in het eerste stadium op den
weg ter metaphysica als zij dachten, ter mystiek als zij voel
den, zij misten de drang en de kracht om de „wereld der
objecten theoretisch te vernietigen", dus te gronde te laten
gaan, zooals de Indiers, alle latere mystici en ook vele
metaphysici. Schijnt Schopenbauer dus op het eerste gezicht
in zijn illusionistische opvatting der Kantiaansche kennis
theorie en in zijn klachten over de eindigheid, smartelijkheid
en vergankelijkheid der dingen, romanticus te zijn, als wij
dieper doordringen, merken wij dat zijn miskennen en looche
nen der zintuigelijke werkelijkheid uit een andere bron moest
vloeien : niet uit zwakke, sentimenteele overgevoeligheid,
maar uit den mateloozen metaphysisch-mystischen drang naar
het Absolute 2).
1) „Der indische Gedanke- p. 17.
Vgl. Schopenbauer : „Neue Paralipomena' (Ed. Grisebach) p. 223. Das
Bewusstsein beweist dass es auch anders als als Subjekt auftreten kann
und bier ist die Freiheit die Welt theoretisch zu vernichten-. (Hij bedoelt
natuurlijk de „phenomenale- wereld). Ook p. 249, waar hij Hindus, Bud
dhaisten en Jainasaanbidders „Weltvernichter- noemt. (Zie „Die Welt
als Wille und Vorstellung", uitg. v. Deussen II p. 705).
2) Zeer belangrijk voor de verhouding van mystiek tot „sentimentali
tee is de opmerking van Oscar Ewald : „Grande und Abgrande" Pralu
dien zu einer Philosophie des Lebens 2 Bnde Berlin 1909, I, p. 163 „Der
Mystiker und der sentimentale Mensch k6nnen einander ahnlich sehen,
sind aber ausserste Gegensatze. Der Sentimentale mochte die Welt in
Stacke zerreissen um sich selber zu geniessen. Der Mystiker mOchte sich
opfern um sich mit der Welt zu vereinigen, um sie ganz in sich aufzu
nehmen. Er mochte selbst Welt, Universum werden. Sentimentalitat ist
Verengung, Mystik Erweiterung des Ich.” (Vgl. ook Simmel, „Goethe'',
p. 186).
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III.

SCHOPENHAUER'S „FAINT D'ABSOLLI'
faut ne s'attacher qu'a l'eternel et a l'absolu.
n'y a de repos pour l'esprit que dans l'absolu,
pour le sentiment que dans l'infini, pour Fame
que dans le divin. Rien de fini n'est vrai, nest
interessant, n'est digne de me fixer.
Arnie! (Journal intime).

Il

Deze „faim d'absolu" zal zich bij den zuiveren denker, den
metaphysicus, in een anderen vorm uiten, dan bij den mys
ticus. De denker zal, gelijk gezegd, trachten of in een door
„logisch" denken inductief verkregen metaphysische theorie,
of in een intuitief beleefde hoogste idee de absolute waar
heid uit te drukken ; de mysticus zal alleen in stamelende
bewoordingen kunnen zeggen wat hij als in de extase bij zijn
eenheid met het volstrekte, met God beleeft ; zal minder op
de redelijke dan wel op de gevoelswaarde van zijn beleven
den klemtoon leggen. Schopenhauer nu vereenigt zoowel het
metaphysisch denken als de mystische gevoelsrichting in
zich ; hij kent dus de metaphysische intuitie van het Absolute
en het mystiek beleven van het Absolute ; toch miste hij een
essentieel mystiek moment, het moment der volstrekte aan
bidding, zooals nog zal blijken.
De wijsgeerige mensch nu, die zooals gezegd, zijn diepste
inzicht „redelijk" tracht te interpreteeren, die dus in afge
trokken begrippen zijn reactie op het Zijn tracht uittespreken,
zal dit ook weer op verschillende wijze kunnen doen. De een,
de meer speculatieve wijsgeer zal dat doen in een moeilijk te
omvatten stelsel, in maar voor enkelen toegankelijke taal. Zijn
afgetrokkenheden schijnen den meesten daardoor „leeg" , niet
veel zeggend en slechts van zuiver bespiegelende waarde. Zij
lijken een gedachtenconstructie, een gebouw, waar men met
bewondering tegen aan staart, maar waar men moeilijk tot in
de hoogste verdieping thuis raakt. Deze denkers schrijven
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vaak ook meer als geleerden dan als menschen die in
de harde, brandende werkelijkheid staan ; zij voelen zich
meer aangetrokken tot de theoretische problemen dan tot
het geven eener oplossing der vragen, die de diep raad
selachtige werkelijkheid in den menschelijken geest doet
oprijzen.
Zij spinnen zich veelal in een gedachtenweefsel in zonder
te vragen of dit aan de ervaarbare werkelijkheid en de natuur
niet te kort doet ; zij staan niet in, maar boven of naast de
realiteit en de natuur, als zij zich overgeven aan hunne be
spiegelingen.
Schopenhauer daarentegen is een van die denkers, die als
hartstochtelijk willend en voelend mensch in de werkelijkheid
stond, die in het hart der natuur wilde zien, die in de natuur
wetenschap van zijn tijd daarom uitstekend thuis was en
altijd rekening met deze hield, die den wreeden strijd om het
bestaan, het wederzijdsche vernietigen der individuen als
grondbeginsel voor zijn philosophie nam, en begreep, dat de
wijsgeer voor alles het werkelijke leven en de natuur moet
kennen voordat hij zijn abstracte speculaties over deze natuur
en dit leven ontvouwt.
Geen gedachtenconstructie van de schrijftafel, geen ge
bouw, dat bij den eersten stoot begint te wankelen en zich
slecht gefundeerd toont, blijkt zijn opvatting van het Abso
lute, het „Ding an sich", de essentie van het Zijn, maar een
door intuitie, door een synthetische aanschouwing verkregen
eenheidsbegrip. Hij ervaart de eenheid van Zijn, die in alle
individuen en dingen trilt en leeft, die ze in geweldige be
geerte opzweept en voortjaagt, die zich in den mensch als
voortdurende streving en nooit gestild verlangen doet kennen,
in het dier als aanhoudende bronst en strijdbegeerte, in de
objecten als zwaartekracht en in de aantrekking en afstooting
van 't magnetisme. Deze eenheid is als ,,wil" de essentie van
het wereldgebeuren. Een grootsche gedachte, een van leven
trillende visie op het wereldgeheel I
't Vurig verlangen naar het volstrekte, zekere, bestendige
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heeft zich dus bij hem, den hartstochtelijken zinnenmensch,
geuit in een intuitieve metaphysica als begrip van een kos
mischen Wil, die dus het, in den diepsten zin des woords,
onbegrijpelijk wereldwezen is, dat in tijd en ruimte zich ver
zaakt en een voortdurende nooit bevredigende drang en
voortstuwing is. In deze opvatting, dat 't wezen der wereld
verderf brengend streven, verdelgende kracht en nooit
gestild verlangen is, uit zich een diep pessimisme, dat in
Schopenhauer's persoonlijkheid zijn oorsprong had en uit een
niet tot wankelen te brengen inzicht in het wereldgebeuren
voortvloeide.
IV.
HET PESSIMISME EN DE EEUWIGHEIDSDRANG.
Is het pessimisme oogenschijnlijk een onrechtvaardig oor
deel omtrent het „aardsche geluk", een onvermogen vreugde
te zien, een smartelijke stemming uit teleurstelling over mis
lukte strevingen, een sentimenteele, romantische aandoen
lijkheid wie dieper ziet acht het pessimisme, hoewel ver
standelijk onbewijsbaar, een zeer sterk inzicht, een door geen
redeneering te verdrijven en te verminderen essentieel gevoel.
Is het oppervlakkig beschouwd een romantische zwakheid,
in den diepsten zin ontstaat het vaak uit overvloeiende
kracht, uit een machtigen wil tot leven in het Absolute.
Want in het feit, dat de pessimist door de „verschijnselen"
heenziet, het leven in de tijdruimtelijkheid als waardeloos
doorziet en het ijdele, vergankelijke, onbestendige van het
aardsche gebeuren beseft, in dit feit lige opgesloten, het ver
langen naar eeuwige, tijdelooze vervulling ; naar eene „Lust,
die tiefe, tiefe Ewigkeit will" (Nietzsche); naar de „Eenheid
waarin de veelheid is opgelost" ; naar de „hoogste synthese
van subject en object'', die in de tijdruimtelijkheid door een
diepe onoverbrugbare klove zijn gescheiden. Als hij dus ten
slotte de vergankelijke aardsche vreugden versmaadt, omdat
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hij haakt naar verlossing uit de smartelijke gebrokenheid, naar
vervulling in het „ongebroken" Eeuwige, als hij zich walgend
of met smartelijke bewogenheid afkeert van het aardsche ge
beuren, affirmeert hij door deze „verzaking van wereldsche
lusten", door deze negatie in hoogste instantie het Absolute.
Hij zal door den verschijnselensluier heen willen zien en dezen
stuk scheuren om ginds, in het Eeuwige, zichzelf terug te
vinden, dat te zoeken wat het aardsche leven hem nimmer
kan geven. De wilsnegatie van den „eeuwigheidsmensch" in
de sfeer der tijdruimtelijkheid is dus niets anders dan affir
matie van het Absolute, van de ongebroken, ruimte- en tijde
looze eenheid van hoogste Zijn.
Nu doet zich bij Scbopenhauer deze merkwaardige tegen
strijdigheid voor : het Absolute 1) is bij hem tweeslachtig, het
draagt zoowel een metaphysisch als een mystisch karakter,
door de aanwezigheid van en metaphysische en mystische ele
menten in zijn persoonlijkheid. Het Absolute is voor Schopen
bauer aan den eenen kant het „Ding an sich", d. w. z. voor
hem het ruimte- en tijdelooze „substraat", de „wil", die steeds
opnieuw zich in ruimte en tijd verzakend, zich toch nooit en
nimmer bevredigen kan in dit „Absolute" is dus ook voor
den denkenden geest geen ware „rust" te vinden. Aan den
anderen kant kent en prijst Schopenbauer zooals wij zullen
zien dat Absolute, dat geheel en al mystisch getint is : het
„Niets" van den „wilsontkennenden" heilige, die hoogste
synthetische „eenheid van subject en object", of 't „absolute
Subject'', waarin de Indische metaphysici, de Grieksche den
ker Plotinus, en alle Christelijke mystici „rust en vrede"
hebben gevonden 2).
1) Terecht zegt Simmel 1. c. p. 23. „Schopenhauer hat sich gegen den
Begriff des Absoluten durchaus gewehrt ; wozu ihn indes ersichtlich nur
seine Feindseligkeit gegen die ihm zeitgenassische Philosophie bewog.2) Deze tweeslachtigheid van 't Absolute gaat als een onherstelbare
breuk door Sebopenbauer's heele systeem en veroorzaakt alle tegenstrijdig
heden. Hij zelf heeft dit gevoeld. Zie bijv. den brief aan Frauenstoidt van
6 Augustus 1852 (ed. Grisebach p. 205) „Dies Loskommen (nl. v. d. „Wine
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En toch, niettegenstaande dit alles, mogen wij hem geen
zuiver mysticus noemen, want hoewel hij nog een andere
essentieele mystische gevoelssensatie kende, die wij straks
zullen noemen, hem ontbrak datgene wat zuivere mystiek pas
mogelijk maakt : de deemoed voor God, de vrome aanbidding
van het mysterie, eveneens een wezenlijk moment in alle
mystiek-religieuse geesten.
De mysticus beschouwt immers, evenals de werkelijk gods
dienstige mensch, deze wereld, de zintuigelijke werkelijkheid,
als zondige afvalligheid van God, als de kerker waaruit hij
verlost, ingaat in het rijk en de heerlijkheid Gods, die hij on
beperkt aanbidt en onvermoeid verheerlijkt. Ligt er dus reeds
in het gezegde van Jezus : „Mijn rijk is niet van deze wereld"
ongetwijfeld een diep pessimisme, dit pessimisme en deze
negatie zijn slechts betrekkelijk, zijn de eerste stappen tot
een verder stadium, tot een affirmatie en een diep optimisme.
De negatie der zondige zinnenwereld, het verlangen hieruit
bevrijd te worden, is de noodzakelijke vooronderstelling om
te komen tot 't aanvaarden der heerlijkheid Gods als zijnde
aan deze aarde ontrukt, en staande boven deze zondige afval
ligheid in tijdelooze heerlijkheid. Het aanvaarden van den
zondeval, die de afvalligheid dezer aarde van God symboli
seert, is dus het eerste postulaat der godsdienstige mystiek ;
want slechts uit het besef der onwaarde dezer wereld wordt,
zooals wij zagen, dat verlossingsverlangen geboren, die wil
om op te gaan in het ware rijk Gods, het „eeuwige leven".
Hoe deze verlossing bij den mysticus door het onmiddellijk
beleven in de extase plaats heeft, kunnen wij hier niet nader
behandelen, genoeg zij het er nog eens den nadruk op te
leggen, dat er een diep optimisme in hoogste instantie in het
zum Leben") oder vielmehr dessen Resultat, ist far uns geradezu ein Lieber
gang ins Nichts (Nirwana = Nichts) aber alles nichts ist relativ (W. a. W. u.
V. I § 71). Das iiber diese Erkenntnisse hinausgehende ist absolut transcen
dent, daher die Philosophie hier aufhort and die Mystik eintritt". (Vgl.
ook de „Vorlesungen" uitg. Deussen II. p. 61).
Wolf.
2
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feit ligt, dat er, niettegenstaande de zonden, gebreken en t lij
den dezer wereld, een wereld in God aangenomen wordt, die
smarteloos, louter heerlijkheid, volstrekte vervulling is. Dit op
timisme en deze vroomheid miste Schopenbauer ten eenenmale.
Want hoewel hij voldeed aan den eersten eisch der religieuse
mystiek : pessimisme en eeuwigheidsdrang, hij kon niet zeg
gen : „al is deze wereld slecht en zondig en uit den booze, des
niettegenstaande is zij van God, slechts een tijdelijk door
gangsstadium voor de ziel op den weg naar hare heerlijkheid".
De mystici, de godzoekers, zijn tot het diepste van hart en ziel
overtuigd van de heerlijkheid Gods. Hun persoonlijkheid is
een met God. Schopenbauer daarentegen is tot in het diepst
van zijn gemoed geschokt door het ontzettende leed, dat op
de aarde heerscht, zijn persoonlijkheidsessentie is smart. Men
kan daarom zeggen: hij voelde niet de Smart als bijkomstig
heid van 't Zijn, maar de Smart als essentie van 't Zijn.
Zijn metaphysica is daardoor volstrekt pessimistisch gewor
den. In zijn mystische verlossingsleer verkeert dit volstrekte
pessimisme in een betrekkelijk pessimisme, zonder dat wij
natuurlijk bij hem, zooals bij den mysticus, van een optimisme
in laatste instantie zullen kunnen spreken. Om dat te kunnen
doen had bij hem die behoefte naar aanbidding niet mogen
ontbreken, die de mystici in zoo hooge mate bezitten. Schopen
bauer dweepte evenwel met de mystiek, wier diepste wezen
hij toch nimmer geheel beleven kon en evenmin te aanvaarden
vermocht ; toch waardeerde en prees hij het Christendom, las
en herlas hij de mystici van alle tijden en landen, en kende hij
den bijbel uitstekend 1). Van waar die belangstelling, deze
1) Zie von Gwinner „Arthur Scbopenhauer", 1 ste druk Leipzig 1862
p. 89. „Ueberhaupt beschaftigte ihn die ascetische und mystische Literatur
bis zum Ende seines Lebens. Die deutschen Mystiker studierte er eifrig.
Am hochsten stand ihm Meister Eckhart, von dem er nur beklagte, dass er
zu sehr in dem christlichen Dogmenkreise befangen gewesen sei, um seine
aberkiihnen, wunderbar tiefen Intuitionen hervortreten zu lassen, auch
Angelus Silesius und mehr noch der Verfasser der deutschen Theologie
waren seine Lieblinge."
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vereering, die toch slechts dan waar en zuiver konden zijn als
in zijn ziel snaren meetrilden, als hij geestelijke verwantschap
met deze menschen, met dat geloof bezat ? En wij zullen zien
dat inderdaad bij hem snaren meetrilden en dat er groote
geestelijke verwantschap bestond, ja zelfs zoo groot dat hij
behalve het aanbiddingsmoment, blijkbaar de twee gewichtig
ste gevoelssensaties van den mysticus kende, nl. het moment
der geestelijke geboorte, het zgn. „ mystische Anfangserlebnis"
en het moment der beleving der eenheid van het Ik met het
Absolute, met het „privatieve" niets, het Indische „Nirwana",
het „mystische Enderlebnis". Deze gewichtige, bij alle mystici
en bij enkele dichters en wijsgeeren steeds weder terugkee
rende gevoelssensaties, kunnen wij bij Schopenbauer terug
vinden, j a al s onontbeerlijke elementen van zijn sys teem moeten
wij deze aanvaarden. Die twee momenten, het moment der
„ geestelijke geboorte" en het moment der „Unio mystica".
zullen wij nu hebben te beschouwen.
V.
SCHOPENHAUER EN DE GEVOELSSENSATIES
DER MYSTIEK.
A. 'T „ICH-EREIGNIS''.
„Meine Philosophie ist innerhalb der Schran
ken der menschlichen Erkenntnis aberhaupt, die
wirkliche Losung des Rathsels der Welt. In
diesem Sinnekann sie eine Offenbarung heissen.
Inspirirt ist solche vom Geiste der Wahrheit :
sogar sind im vierten Buche einige Paragraphen.
die man als vom heiligen Geiste eingegeben an
sehn konnte.- Schopenbauer 1).

In de studie van Jacob Mabletabler : „Schopenhauer und
die abendlandische Mystik", wordt de eigenaardige gevoels1) „Neue Paralipomena- (Reclam p. 364).
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sensatie, die Otto Weininger in zijn „Geschlecht und Cha
racter" 1) „Ich-Ereignis" genoemd heeft en dat eveneens door
Wilhelm von Scholz in eene diepzinnige studie : „Deutsche
Mystiker" 2), onderzocht is, als de eerste stap naar de mystiek
toe beschouwd. Dit „Ich-Ereignis", het „mystische Anfangs
erlebnis", zooals Scholz het noemt, tracht Weininger in ge
noemd boek zoo to omschrijven.
„Das Ich-Ereignis kennt jeder bedeutende Mensch. Ob er
nun in der Liebe zu einem Weibe erst sein Ich finde und sick
seines Selbst bewusst werde denn der bedeutende Mensch
liebt intensiver als der unbedeutende — oder ob er durch
ein Schuldbewusstein, wieder vermOge eines Kontrastes, zum
Gefahle seines hohern echten Wesens gelange, dem er in der
bereuten Handlung untreu wurde ; ob ihn das Ich-Ereignis
zum Eins-Werden mit dem All, zum Schauen aller Dinge in
Gott fuhre, oder ihm vielmehr den furchtbaren Dualismus
zwischen Natur und Geist im Weltall offenbare, und in ihm
das Erlosungsbed-arfnis, das Bedarfnis nach dem inneren
Wunder, wachrufe : immer und ewig ist mit dem Ich-Ereignis
zugleich der Kern einer Weltanschauung ganz von selbst,
ohne Zutun des denkenden Menschen, bereits gegeben. Das
Ich-Ereignis ist Wurzel aller Weltanschauung, d.h. aller An
schauung der Welt als ganze, und zwar fur den Kiinstler nicht
minder als fur den Philosophen. Und so radical sonst die Welt
anschauungen voneinander differieren, eines wohnt ihnen
allen, soweit sie den Namen einer Weltanschauung verdienen,
gemeinsam inne ; es ist eben das, was durchs Ich-Ereignis ver
mittelt wird, der Glaube, den jeder bedeutenden Mensch be
sitzt : die Ueberzeugung von der Existenz eines Ich oder einer
Seele, die im Weltall einsam ist, dem ganzen Weltall gegen
abersteht, die ganze Welt anschaut."
Wilhelm von Scholz beschrijft het aldus : (1. c. pag. 31)
1) Wien (22ste uitgave, 1921).
2) Berlin z. j. (28ste deeltje van „die
gegeven door Cornelius Gurlitt).

Kultur", reeks monographieen uit
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„Worte fassen dies Erlebnis kaum. Es wird wie eine plotzliche
Erleuchtung empfunden. Es erweckt das Gefal eines Ein
sturzens innerer Scheidewande im Bewusstsein. Es ist wie ein
Lebendigwerden unserer ruhenden Grande. 'Seine Gesellen
nahmen Wunder ob der geschwinden Aenderung, wie ihm
geschehen ware, und sprach einer dies, der andere das ; aber
wie es war, das riihrte, noch traf niemand, denn es war ein
verborgener lichtreicher Zug von Gott, und der wirkte ge
schwindiglich den Abkehr.` (Suso)."
Schopenhauer schijnt nu op 22-jarigen leeftijd deze gevoels
sensatie gehad to hebben. Hij schrijft („Neue Paralipomena"
ed. Grisebach pag. 86) : „jenen Blitz der Evidenz 1) giebt es,
aber nur da wo das Gebiet des wahren Wissens aufgeht,
fiber alle Erfahrung. Es kommt ein Augenblick wo die ganze
Welt der Erscheinung verbleicht, ttherstrahlt von dem Ich das
seine Realitat und die einer ithersinnlichen Welt erkennt; wie
ein Schattenspiel verschwindet, wenn ein Licht angezundet
wird. Der Augenblick mag Wenigen kommen, den achten
Philosophen".
Dit moment der hoogste aanschouwing is ook het moment
der geestelijke geboorte zijner metaphysica 9eweest. Want
Schopenhauer zelf heeft haar ontstaan aan eene „openbaring"
toegeschreven en juist dat plotselinge opflikkeren der waar
heid, deze gevoelssensatie der intuitie, dat oogenblik der
inspiratie, die hem een waarborg voor de juistheid van zijn
grondstelling was, vinden wij immers bij alle mystici als 't mo
ment der geestelijke geboorte terug 2).
1) Dit heeft betrekking op een opmerking, die Fichte in een college, dat
Scbopenhauer bezocht, gemaakt had. Zie I. c. p. 35.
2) Zoo bijv. Angelus Silesius. „Cherubinischer Wandersmann" (uitgave
Inselverlag Leipzig), p. 26 :
„Beriihrt dich Gottes Geist mit seiner Wesenheit,
So wird in dir gebor'n das Kind der Ewigkeit".
Meister Eckhart (ik citeer naar de vertaling van Herman Buttner Jena
'03) p. 25 „ .... in der Sprache der Philosophen : Der Mensch der beruhrt
wird von der Einwirkung der ersten Ursache, der braucht nicht Rat zu
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B. DE UNIO MYSTICA.
Der Mensch hat eben nicht voIlkommne Seligkeit,
Bis dass die Einheit hat verschluckt die Anderheit.
Angelus Silesius.

Is dus de geestelijke geboorte van zijn metaphysica een
zuiver mystiek gevoelsmoment, zijn verlossingsleer wordt
door een andere mystieke gevoelssensatie, die der „unio mys
tica", het „mystische End-Erlebnis", bepaald, nl. door het
beleven der vereeniging van het Ik met het Absolute, (bij den
mysticus : de „ziel" met „God"), dat bij wijsgeeren zooals
Schelling en Fichte als „intellectuelle Anschauung" van het
Absolute Ik, bekend was. Schopenbauer spreekt hier van het
zich verheffen tot het „reine Subjekt der Erkennens". Dit
innerlijke feit is even moeilijk te beschrijven als het „IchEreignis", omdat het subjectief beleefd moet worden, om te
worden gewaardeerd. Men vindt het in de Upanishads ver
heerlijkt als eenheid van Atman en Brahman ; men vindt het
bij Plato in het enthousiasme bij het begrijpen en beseffen
der idee van het Goede of „de idee der idee" ; bij Plotinus 1)
als de Rust bij het aanschouwen van den Geest of het intelli
gibele Eene op de hoogste trap der extase, bij de Christe
lijke mystici zooals bij Eckhart 2) als samensmelting van het
„ Fanklein" met God, bij Augustinus, Ruusbroec, Suso en Tauter
in weer anderen vorm 3). Het overwinnen der veelheid, het
suchen, bei menschlicher Verstandigkeit ; dem soll er folgen, was fiber
allem Verstande ist, denn er ist berubrt von der verborgenen ersten Wabrbeit.
Plotinus (vertaling v. Kiefer Jena 1905 I p. 55 Enneade V. 9. 17 „Dann
aber muss man g1auben geschaut zu haben, wenn die Seele ein plotzliches
Licht durchleuchtet hat, denn dieses Licht kommt von Gott und ist er
selbst-.
1) Enneade V. 9 : 2.
2) Zie bijv. Schriften und Predigten (uitg. Biitner) I p. 151.
3) Zie Martin Buber „Extatische Konfessionen- Jena 1909. Einleitung
XXV. Ook voorbeelden bij Aalders „Groote Mystieken" (uitgave Hol
landia-drukkerij, Baarn '13).
PP
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overbruggen der zoo smartelijke klove tusschen Ziel en God,
tusschen het Ik en het Absolute ; het beseffen en beleven der
al-omvattende, alles in zich oplossende hoogste synthetische
Eenheid, de volstrekte vervulling, de rust die zich dan over
de gepijnigde, zoekende, verscheurde, het hoogste en diepste
begeerende ziel uitspreidt, kortom de „unio mystica" is een
gevoelssensatie die ook Schopenbauer kent, die hij als con
templatie van het „reine Subjekt des Erkennens" boven alles
verheerlijkt 1).
Voor Schopenbauer bestaat er tweeerlei „rust", d.w.z. be
vrijding en verlossing van den alles en allen voortdrijvenden
en -jagenden Wil. Ten eerste, de tijdelijke (eigenlijk de schijn
verlossing) die ontstaat, doordat men als „Subjekt des freien
Erkennens" in de tijdelijke losmaking en bevrijding van den Wil
bij het sthetische genieten, de tijd-ruimtelooze „platonische
idee" in het kunstwerk beseft. De andere, de ware, de es
sentieele rust en verlossing, ontstaat door de totale wilsnegatie
van den heilige, den wijze, bij de volslagen bevrijding van
elk willen in de meditatie, bij het algeheele ziel-afwenden
van deze wereld.
Wij veronderstellen de bekendheid met Schopenhauer's
sthetica en willen slechts in het bijzonder op de verhouding
van zijn kunstleer tot zijn pessimisme ingaan, omdat zich
daarin een typisch psychologisch verschijnsel voordoet : nl.
een metaphysisch, volstrekt pessimisme, verkeert door een
diepzinnige kunstleer wel in een betrekkelijk pessimisme,
zonder daarom in een optimisme over te gaan. En dit is temeer
merkwaardig, omdat zooals Simmel terecht zegt: „Linter alien
Kunstlehren der grossen Philosophen die Schopenhauersche
sicher die interessanteste und eindringendste, mit den Tat1) Zie hierover „Welt als W. und V." (uitgave van Deussen) I p. 450
v.v. waar hij over den „unabsehbar tiefen Angelus Silesius" en „noch gras
seren Meister Eckhart" spreekt. (Zie eveneens 't citaat uit Gwinner (Hfdst.
IV van dit opstel). Vgl. „Welt als W. en V." II '13. 705 en v.v. over Tauler,
Molinos, Madame Guyon e.a. (Ook belangrijk voor zijn opvatting der
„Anti-Kosmische" tendens van 't Christendom).
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sachen der Kunst und des Kunstgenusses vertrauteste" is 1),
omdat Schopenhauer dikwijls met zulk een verrukking van de
kunst spreekt, dat men zou zeggen, dat hier een optimist, die
't aardsche bestaan verheerlijkt, aan 't woord is. Toch schijnt
dit intense wsthetische genieten niet den minsten invloed op
zijn pessimistische grondovertuiging gehad te hebben. Hoe
is deze schijnbare tegenstrijdigheid op te helderen ?
VI.
SCHOPENHAUER'S VERHOUDING TOT DE KUNST.
„Dem Inder war und ist noch heute die tiefste
Scheu angeboren, er konnte wirklich Gestalt
verehren, Gestalt far etwas Bleibendes nehmen,
er konnte sich vor dem Ende ein Ende und vor
dem Ziel ein Ziel setzen".
Kassner, „Der Indische Gedanke - .

Schopenhauer had oogenschijnlijk dat kunnen worden wat
men tegenwoordig een „ stheet" noemt 2), d. w. z. dat type
mensch, dat zich teleurgesteld-ontgoocheld afkeert van de
harde alledaagsche werkelijkheid, die zijn overgevoelige ziel
pijnlijk aandoet en zich nu uitsluitend aan de zuivere sthe
tische genietingen van de Kunst overgeeft. Hierin voelt hij
zich schijnbaar thuis, hier ziet hij, opstijgende in de zuivere sfeer
van 't wsthetische genieten onder zich die wanstaltige werke
lijkheidverdwijnen en ziet hij een hoogere, idedele wereld ont
staan. Maar hij heeft toch door deze vlucht uit de realiteit naar
de idealiteit zich zelf bedrogen. Want hij aanschouwt, xsthe
tisch genietend, slechts een wereld van schoonen schijn, een
wereld der schoone verbeelding. Terwijl de scheppende kun1) Schopenhauer und Nietzsche p. 144.
2) Zie bij Oscar Ewald I. c. I p. 64-177 de uitstekende psychologische
analyse van den „aestheet". Vgl. ook de belangrijke beschouwingen over
den „aesthetischen mensch - in S. Kierkegaards „Entweder oder".
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stenaar,, die de werkelijkheid door de kunst verdiept beleefd
en herschept, alle vreugden en smarten des levens in hoogere
mate doorleeft en ervaart, ondergaat de slechts „genietende"
xstheet het leven niet zooals de kunstenaar, kent hij niet de
barensweeen van het kunstwerk, en evenmin de matelooze
vreugde van het scheppen : hij geniet slechts, hij beleeft alles
slechts in tweede instantie. Hij kan met goeden smaak en zelfs
met groote geestdrift oordeelen en spreken over kunst, maar
de essentieele waarde van de kunst als openbaring van den
Geest, die kent slechts de groote scheppende kunstenaar,
die staat in de werkelijkheid 1). Als wij dus nu den stheet
een door het werkelijke leven teleurgestelden en ontgoochel
den vluchteling flaw de Kunst noemen, een realiteitspessimist,
smachtend naar de schoonheid en pijnloosheid der schoone
idealiteit, die hij vindt in wsthetische genieten, dan begrij
pen wij thans ook, dat oogenschijnlijk Schopenbauer zulk een
„stheet" kon genoemd worden, want ook hij vluchtte steeds
uit de alledaagsche werkelijkheid, als overtuigd pessimist
naar de Kunst ; ook hij aanbad ze en verheerlijkte ze, kende
het meest intense wsthetische genot en heeft met schooner
woorden dan eenig andere wijsgeer dit sthetische genieten
beschreven. Hoe geniaal is het niet bij hem de verklaring van
het beleven van het ideeele, tijdelooze in het kunstwerk 1
Toch werd hij geen „ stheet" ; toch verzoende hem de Kunst
niet met het leven ; toch werd zijn pessimisme slechts tot be
trekkelijk pessimisme gewijzigd, door het beseffen der moge
lijkheid eener tijdelijke verlossing uit de knellende banden
van het wilsleven. Om dien toestand der wsthetische contem
platie, die hij toch als 't beleven „des Subjekts des freien
Erkennens" als hoogste verrukking prees, zien wij zijn pessi
misme in geen optimisme verkeeren, wat bij velen, zooals
1) 't Spreekt van zelf, dat ook de niet-kunstenaar (dus de gewone
mensch) staande in de werkelijkheid, deze door de kunst verdiept beleven
kan. 't Was mij hier slechts om de uitersten (aestheet-scheppende kunste
naar) te doen.
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bijv. Nietzsche het geval is geweest, die als Schopenhaueriaan
kon zeggen : „Die Welt ist fur ewig aesthetisch gerechtfertigt".
De wereld was voor Schopenhauer geenszins „xsthetisch
gerechtvaardigd", zij bleef voor hem, niettegenstaande het
diepste schoonheidsgenieten, uit den booze. M. i. is dit merk
waardig feit to verklaren uit datgene wat in Schopenhauer's
persoonlijkheid het wezen uitmaakte, nl, dat wat wij als „faim
d'absolu" als „eeuwigheidsdrang", hebben leeren kennen.
Schopenhauer toch begreep, dat de kunst voor den genie
tenden slechts een verdiepte droom, een schoonere schijn
kan zijn 1), hij kon en mocht niet aan de kunst verslaafd raken,
zooals de xstheten, omdat hij in zijn diepste binnenste voelde,
dat hij dan dit leven daardoor zou moeten affirmeeren, dit
leven dat hij haatte, want hij smachtte naar verlossing en ver
vulling in het Absolute ; omdat zijn geest op het Volstrekte, het
Eene, Eeuwige, gericht was. Hij kon en mocht evenals de In
diers „peen doel voor het doel stellen" , geen eind voor het eind
zien, want kunst als genietende beleven, is het beleven van
een schijn-verlossing in een schijnwereld ; is een doel stellen
voor het ware, echte doel; is een einde beleven voor het ware
einde. En het ware doel en het ware einde van de „afamme
d'absolu" is immers de zedelijke verlossing, de wilsnegatie
voor het Absolute Eene, is geen schijnbare rust in een schijn
wereld, is essentieele rust in het ware en volstrekte : het Nir
wana. Schopenhauer, die zoeker naar het wezen der dingen,
haatte en verafschuwde den schijn dus zooals de Indiers de
„Maja" ; hoe kon hij een wereld, die de schijn nog verdiept
en verfijnt, de wsthetische wereld, aanvaarden ? Wel schonk
zij hem genot en rust, maar ook slechts tijdelijk voor het
1) Zoo bijv. „Welt als W. en V.', I p. 233 (uitg. Deussen) :
„So nahe liegt uns bestandig ein Gebiet, auf welchem wir allem unsern
Jammer ganzlich entronnen sind ; aber wer hat die Kraft, sich lange darauf
zu erhalten ? Sobald irgend eine Beziehung eben jener also rein angeschau
ten Objekte zu unserm Willen, zu unsrer Person wieder ins Bewusstsein
tritt, hat der Zauber ein Ende: wir fallen zuriick in die Erkenntnis welche
der Satz vom Grunde beherrscht and wir sind allem unserm Jammer
wieder bingege ben" .
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„ Subject des reinen Erkennens" ; de ware tijdelooze rust zou
slechts de volstrekte wilsnegatie kunnen schenken (die hij
weliswaar zelve nooit kon bereiken). Hij genoot de wereld der
ideeen in de belangelooze aandacht voor het Schoone, maar
wist dat hij slechts voor enkele oogenblikken „verlost" werd.
Lift zedelijkheid in den diepsten zin des woords kon hij dus
geen wstheet worden, want de wstheet, de slechts genietende,
is onzedelijk. Hij ontvlucht de werkelijkheid en neemt den
schijn voor de werkelijkheid; hij verwisselt schijn met wezen,
en dat is, dieper beschouwd, onzedelijk. En buitendien „Fart
pour Fart", deze leuze der aestheten kan en mag slechts de
scheppende kunstenaar op zijn vaan schrijven, voor hem toch
is gelijk gezegd de kunst een verhoogd en verdiept leven hij
beleeft de werkelijkheid door zijn kunst met grooter smart en
inniger verrukking dan de gewone mensch; hij herschept en
vervormt die werkelijkheid tot een nieuwe, hoogere en diepere.
En hij is noch pessimist, noch optimist, want als scheppende
kunstenaar staat hij boven of naast deze groote tegenstellingen;
zij raken hem niet ; hij oordeelt en veroordeelt niet ; hij handelt
immers slechts uit innerlijken drang. De religieuze mensch, de
mysticus of de wijsgeer moet daarentegen als „bespiegelend"
mensch zijn verhouding tot het Zijn zoekend, op dit Zijn rea
geerend, oordeelen en waardeeren, aanvaarden of verwerpen.
De groote scheppende kunstenaar herschept en vervormt het
Zijn zonder de wereld als zoodanig ethisch te willen waar
deeren. Terwij1 de kunstenaar door de kunst vervuld wordt
geheel en al tot aan zijn dood, zal de wstheet op zekeren dag
beseffen, dat zij voor hem slechts schoone verbeelding was
en niet meer kon zijn 1).
1) Van hier uit valt ook een ander licht op Schopenbauer's verhouding
tot de Romantiek. De Romantici waren immers grootendeels „aestheten"
en stemmingspessimisten, die ten slotte geestelijk bankroet gingen.
Op te merken is ook, dat de sympathie der duitsche romantici met de
Indische philosophie niet zuiver en diep kan geweest zijn. Terecht zegt
daarom Oscar Ewald 1. c. I p. 72 : „Der Aestbet ist der Gegenpol der
Mystikers".
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Is voor Schopenhauer dus de „rust" bij het xsthetisch ge
not slechts de „rust van een slaaf, die voor een wijle zijn
ketens vergeet", essentieele rust kan zich slechts over de ziel
uitspreiden zoo dat de door de hartstocht opgezweepte zee
des gemoeds bedaart, bij de volstrekte wilsontkenning van
den „Heilige", den „Askeet". Door hem wordt de objecten
wereld theoretisch vernietigd en de eenige waarde van 't
ongebroken „absolute Subjekt" beseft; hij geeft zich over aan
„Brahman". Aan dit theoretisch vernietigen der verschijn
selenwereld, dit inzicht in het waardelooze aller tijdruimte
lijkheid, dit beschouwen van de werkelijkheid „sub specie
xtemitatis" hecht Sehopenbauer de grootste beteekenis. De
zuivere mysticus vindt niet alleen rust in dit „Niets," maar
beleeft het als volstrekte, hoogste heerlijkheid, als algeheele
vervulling, beseft het niet slechts als een redelijke waarheid,
maar ook nog als gevoelswaarheid in den diepsten zin. Deze
mysticus verlangt Been redelijk, „kennistheoretisch bewijs"
voor zijn inzicht zooals de wijsgeer dit eischt; hij ervaart het
onmiddellijk als hoogste waarheid, „waarvoor de woorden
ophouden en die door het denken niet gevonden wordt"
zooals de Upanishad 1) zegt. In het niet-uit-kunnen-spreken
van de bevrediging en „heerlijkheid" die in de Eenheid met
het Absolute, met God ligt, in de bewering dat dit Absolute,
„neti, -neti'' (niets) is zooals het in de Upanishad uitgedrukt
staat, in het „niehts, nichts", bij vele mystici ligt het onver
mogen voor deze gevoelssensaties woorden to vinden 2). Nu
1) Taittriiya-Upanishad 2. 4. (In de vertaling van Deussen, „Sechzig
Upanishads des Veda" p. 230):
„Vor dem die Worte umkehren
Und das Denken nicht findend ihn.
Wer dieses Brahmans Wonne kennt
Der farchtet nun und nimmer sich",
2) Angelus Silesius :
„Gott ist ein lauter Nichts, ihn riihrt kein Nun noch Hier.
Je mehr du nach ihm greifst, je mehr entwird er dir I"
Eckhart. (Schriften und Predigten uitgave v. Buttner) I p. 190. „Heraus
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is het voor den slechts verstandelijk denkenden mensch vol
strekt onbegrijpelijk, hoe de overgave aan dit „niets" een zoo
diepe bevrediging kan schenken zoowel aan den hartstochtelij
ken waarheidzoeker, den zuiverenwijsgeer, als aan den g odzoe
kenden mysticus. Dat echter sommigen (zooals bijv. Nietzsche)
Schopenhauer „nihilist" noemen, geschiedt geheel ten on
rechte. De „nihilist" vernietigt nl. theoretisch zoowel de ver
schijnselenwereld, als het Absolute „achter" of „in" de ver
schijnselen. Hij kent niet de religieuze bevrediging bij de
„vernietiging van het objekt" en de overgave aan het Absolute,
vervalt in hopeloos cynisme en eindigt meestal in volslagen
vertwijfeling.
Die om-wenteling van den wil, die vele mystieken beleefd
hebben, maar die Schopenbauer, gelijk gezegd, nimmer geheel
vermocht te bereiken, beteekent het culminatiepunt van zijn
leer. Men zou deze om-wenteling gevoegelijk als het wellicht
diepste en grootste mysterie op aarde kunnen beschouwen.
Hier ziet men het verbijsterende gebeuren, dat de mensch in
het hoogste stadium van het inzicht, plotseling de geheele
verschijnselenwereld loochent en versmaadt. De verschijn
selenwereld waarin en waarvoor bijkans alle andere menschen
leven, bestaat voor hem dan niet meer, is een niets. Hij heeft
zich met hart en ziel aan het ondenkbare, onzichtbare, onbe
grijpelijke mysterie, overgegeven aan datgene, wat den nog
in de tijdruimtelijkheid bevangen mensch, juist „niets" is.
Hoe schoon beschrijft Schopenhauer dit mysterie.
„Er blickt nun ruhig und lachelnd zurack auf die Gaukeltreten muss die Seele und entsinken aus aller eignen Betriebsamkeit. So
muss sie erst aller Geschaffenheit entkleidet sein und gar keinen Halt mehr
haben : dann sinkt sie in das reine Nichtsl Darin sie alter Kreaturen ver
borgen ist".
(Zie hiervoor Zahn : „Einfahrung in die Christliche Mystik" Paderborn
1908 p. 271. „Die Relativitat in der sprachlichen Fassung des mystischen
Lebens").
Zeer belangrijk is ook P1otinus „Enneade" V. 5. 6. en 8. 9. (Zie ook
den geciteerden brief van Schopenhauer aan Frauensteidt op p. 15).
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bilder dieser Welt, die einst auch sein Gemut zu bewegen
und zu peinigen vermochten, die aber jetzt so gleichgultig vor
ihm stehen wie die Schachfiguren nach geendigtem Spiel oder
wie am Morgen die abgeworfenen Maskenkleider, deren Ge
stalten uns in der Faschingsnacht neckten und beunruhigten.
Das Leben und seine Gestalten schweben nur noch vor ihm
wie eine fluchtige Erscheinung, wie dem Halberwachten ein
leichter Morgentraum, durch den schon die Wirklichkeit
durchschimmert, und der nicht mehr tauschen kann."
1913

II.
DE WIJSBEGEERTE
VAN DR. J. D. BIERENS DE HAAN.
INLEIDING.
De geschiedschrijver der toekomst, die eens de menschen
krachten schier te boven gaande taak wil vervullen, een beeld
te ontwerpen van de europeesche „cultuur" aan het begin
der twintigste eeuw, zal vanuit het hoogere standpunt, dat
hem ongetwijfeld gegeven is, wellicht den grooten samenhang
en het centraal verband ontdekken tusschen de elkaar thans
fel bestrijdende staatkundige richtingen, kunsttheorieen, gods
dienstige bewegingen en wijsgeerige denkwijzen. Waar wij nu
een volstrekte ontreddering en verwarring, een ontzettende
worsteling tusschen opbouwende en sloopende krachten aan
schouwen, kan hij wellicht een hoogere synthese ontwaren ;
want hij zal de toppen van de gebergten ontdekken, waar wij
slechts afgronden, de chaotische verbrokkeling van onsamen
hangende massa's en geheel vereenzaamde persoonlijkheden
vermogen te zien.
Maar ongetwijfeld zal hij, als hij orde in den chaos der ver
schijnselen vermag te brengen, aan de plotselinge opleving
van het wijsgeerig denken aan het begin van deze eeuw, zijn
voile aandacht hebben te wijden. Het is natuurlijk volstrekt
onmogelijk, thans een wijsgeerige denkwijze aan te toonen,
die in den vorm van een systeem de algemeene wetenschappe
lijke beginselen en resultaten van onzen tijd zou kunnen uit
drukken en die sevens de verschillende kunst- en de gods
dienstvormen tot hoogere eenheid zou verbinden, ja het words
zelfs door vele denkers onmogelijk geacht, dat thans nog in
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een bepaald stelsel het geheele cultuurleven van dezen tijd
met zijn uiterste verbijzondering op alle gebieden, zou kunnen
worden uitgedrukt en samengevat.
Echter afgezien van dit vraagstuk, is het toch een feit van
de allergrootste beteekenis, dat, terwig in het midden der 19de
eeuw bijna ieder natuurvorscher, jurist, historicus en kunste
naar de wijsbegeerte smaadde en den omgang met den filosoof
vermeed, omdat deze hem niets meer te zeggen had, in onze
dagen weer een nauwer contact tusschen wetenschap, kunst
en wijsbegeerte wordt gezocht, evenals in die zeldzame perio
den, waarin een centraal verband tusschen de verschillende
categorieen van het geestesleven heeft bestaan.
Ook in ons land, waarin voorheen nooit een bijzonder
groote belangstelling voor wijsgeerige vraagstukken bleek,
openbaart zich nu een streven naar wijsgeerige verdieping en
verheldering. Verschillende persoonlijkheden van de meest
uiteenloopende richtingen hebben ieder op hunne wijze bij
gedragen tot deze wedergeboorte der filosofie. En een der
meest belangwekkende en invloedrijke figuren in de Neder
landsche wijsbegeerte van dezen tijd is ongetwijfeld ook dr.
Bierens de Haan, aan wiens werk ik op de volgende bladzijden
eenige beschouwingen zal wijden.
I.
Voordat wij ertoe overgaan, de ontwikkeling van B. de H.' s
denkwijze in groote lijnen te schetsen, zullen wij ons eerst
rekenschap hebben te geven, op welke wijzen het filosofische
denken in Nederland zich in hoofdzaak uit, en welke verschillende denkers er in ons land tegenover elkaar staan.
Men kan (zeer in 't algemeen) zeggen, dat er thans ten onzent
twee hoofdstroomingen zijn, die zich in geheel verschillende
richting bewegen.
De eene wordt vertegenwoordigd door den hoogleeraar
G. Heymans te Groningen en zijn aanhangers, zooals b.v. de
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leidsche hoogleeraar Mr. Dr. Leo Polak 1). Deze richting be
schouwt zich als de bij uitstek „wetenschappelijke" en „ cri
tische". Zij ziet haar taak : 1° in een Kennisleer, die de ver
schijnselen van het natuurlijke denken verklaart, nadat zij uit
de verschijnselen van het wetenschappelijke denken de denk
wetten geabstraheerd heeft ; 2° in een Metaphysica, die door
alle gegevens, zoowel van physischen als van psychischen aard
in aanmerking te nemen, daarmee een zoo volledig mogelijke
kennis van het wereldgeheel tracht te verwerven. Zij wil, gelijk
Fechner, van de bijzondere gegevens der ervaring uitgaande,
algemeene gevolgtrekkingen maken ; de inductie heeft bij alle
onderzoek de leiding. De metaphysica is voor deze denkers
een wetenschap, gelijkwaardig aan alle andere 2), zij is „objectier bewijsbaar, zij is uit rationeele overwegingen ontstaan
en kan aan het critisch verstand getoetst worden. Ze houdt
zich streng aan de resultaten der exacte natuurwetenschappen
en aan de proefondervindelijke zielkunde.
De grootste tegenstelling tot deze denkwijze en deze op
vatting der metaphysica is die van Bolland. Deze denker
sluit zich, gelijk bekend, aan bij de idealistische stelsels van
het begin der vorige eeuw, met name dat van Hegel. Bolland
erkent wel de groote waarde der kennisleer, maar deze
neemt in tegenstelling tot Heymans maw een zeer onderge
schikte plaats in zijn stelsel in. Evenals die van de groote
na-Kantiaansche metaphysica is de methode dezer denkwijze
bij uitstek deductier Zij gaat niet onmiddellijk uit van de em
pirische, door de kenniscritiek gezuiverde ervaring en tracht
dan op de wijze der inductie met de gegevens dezer ervaring
een metaphysica te construeeren, maar zij gaa t uit van het
Algemeen Beginsel, van de hoogste „redelijke Eenheid'', van
de Idee ; met en door deze Idee tracht ze op de wijze der
1) Zie diens : „Kennisleer contra Materie-realisme", Amsterdam 1912
en 't artikel „Bij Heymans aftreden'' in „Mensch en Maatschappij" 3de
jaarg. no. 4.
2) Zie: Heyrnans: „Einfuhrung in die Metaphysik", bl. 14 en 26.
Wolf.
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dialectiek den zin der werkelijkheid te onderkennen en het
verband der verschijnselen te verstaan.
Wat de eene richting van de andere volstrekt onderscheidt,
is haar standpunt ten opzichte van de werkelijkheid der erva
ring. Deze is voor de eene de vaste grondslag, de voorwaarde
van het stelselmatig construeerende denken en van de meta
physische waarheidshypothese 1). Voor de andere richting is
de waarheid de Idee en deze de toetssteen der ervaring, die
zelve verkeering, verzaking en veruitwendiging der Idee is.
„De leer van het begrip is de leer van de rede, die meer dan
eenzijdigheid is. De rede is de idealiteit van de wereld, die
zich in de wereld moet spiegelen en waarin zich de wereld
moet spiegelen" 2).
Het is hier natuurlijk niet de plaats, op den bekenden strijd
tusschen Heymans en Bolland over het beginsel hunner wijs
begeerte nader in te gaan en wij moeten dr. Clay gelijk geven,
dat bij de antwoorden op het metaphysische probleem „de
persoonlijke aanleg en voorkeur voor een groot deel het ant
woord bepaalt" 3). Maar wij willen er slechts op wijzen, dat de
denkwijze van Bierens de Haan een veel grootere verwant
schap vertoont met die van Hegel-Bolland dan met die van
Fechner-Heymans. En zoo is ook deze denker in ons land te
beschouwen als een der belangrijkste vertegenwoordigers van
het „Neo-Idealisme", dat in Duitschland vooral door Eucken
en Windelband en hun school, in Italie door Benedetto Croce
opnieuw is ingeluid.
Nadat wij nu de plaats van B. de H. in het wijsgeerig leven
van ons land eenigszins nader hebben bepaald, zullen wij
hebben na te gaan, hoe zich zijn denkwijze zelve heeft ont
wikkeld.
1) Zie Heymans 1. c. p. 24.
2) Bolland: „Zuivere Rede'' p. 1039.
3) Zie Dr. Clay: „De ontwikkeling van het denken", Arnhem 1920,

p. 149.
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Het eerste grootere werk van B. de H. draagt den titel :

„Levensleer naar de beginselen van Spinoza", en verscheen in
het jaar 1900. Dit werk vertegenwoordigt in zijn geheel de
eerste phase van zijn ontwikkeling als denker. Het is, gelijk de
schrijver zegt, de vrucht van een „langdurig verkeer met Spi
noza" en de keuze van dezen wijsgeer als mentor is bijzonder
kenschetsend voor de persoonlijkheid van den schrijver zelve.
Geen kencritische of metaphysische problemen houden
hem in dit werk bezig hij zoekt allereerst naar den vasten
grondslag voor een zedelijke levensleer, die hij in de „Ethica"
van Spinoza meent te kunnen vinden.
Wat heeft B. de H. nu in Spinoza gezocht? Hoe heeft hij
hem gezien 7 Niet om een reproductie, een her-denking van
diens stelsel is het hem in de eerste plaats te doen geweest,
maar om een reconstructie, om een doordenking. Hij be
studeert Spinoza niet met het doel zijn kennis met een aantal
philosophemen te vermeerderen of om dit stelsel zelve beter
te leeren begrijpen, maar hij wil als zelfdenker zijn eigen zedelijke beginselen en idealen doorgronden aan de hand van Spinoza's hoofdwerk. Het Spinozisme is hem niet een historisch
felt, dat evenals andere zijn tijd heeft gehad, maar het is hem
een „richting van denken". Het is voor hem een denkwijze,
die voortgezet, verdiept en verhelderd kan worden. Door zich
met Spinoza bezig te houden, denkt hij aan de taak „der men
schelijke bewustwording mede te werken."
In dit werk houdt B. de H. zich dus niet bezig met metaphy
sische, maar uitsluitend met ethische problemen. De wereld
leer words niet besproken, want volgens B. de H. ligt er een
breuk tusschen de metaphysica en de zedeleer van Spinoza.
Hij tracht een hechter grondslag voor de ethiek te bewerken
dan Spinoza in zijn metaphysica. (In het aanhangsel van zijn
werk heeft hij de belangrijkste trekken van diens Wereldleer
geschetst).
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Volgens B. de H. is een der kenmerkende grondtrekken
van Spinoza's levensleer, dat in ons eigen zelfbewustzijn het
hoogste essentidele Zijn, dus het Absolute, zich openbaart
en verwezenlijkt. De mensch is als persoonlijkheid een con
creet, empirisch wezen, dat leeft in de werkelijkheid der er
varing en dat tevens deelneemt aan het leven des Geestes.
Deze opvatting van de essentidele verwantschap der mensche
lijke individualiteit met het bovenzinnelijke Zijn is volgens hem,
de praemisse van Spinoza's levensleer. Als nu het persoonlijk
zijn essentidel gelijk is aan het absolute-zijn, dan wellen al
onze handelingen, strevingen, gevoelens en gedachten op uit
de ethe bron van alle werkelijkheid : het goddelijke. Dan rea
liseert zich ook onze persoonlijkheid met dezelfde wetmatig
heid, waarmee het Absolute zich verwerkelijkt. Als wij uit
onze „ware zedelijke natuur" leven, verwezenlijken wij aldus
onze hoogste bewustheid; zoo is dit leven tevens de bewust
wording van dit Hoogste en dan is het zedelijke leven ook
het redelijke leven, want het Absolute kan niet anders dan de
hoogste Redelijkheid zijn. Deze volledige bewustwording des
geestes in en als opperste redelijkheid is tevens gods-kennis
en gods-liefde. In het opperste zelfbewustzijn „vereeuwigt"
zich de mensch en beleeft hij de zuivere gelukzaligheid.
Dit zijn volgens B. de H. de hoofdtrekken der Spinozistische
levensleer, die hij in zijn boek doordenken, verhelderen en
aanvullen wil. De grondslag der levensleer moet volgens hem
gezocht worden in het begrip der menschelyke individualiteit.
Als wij nu in groote lijnen zijn betoog verder volgen, dan
moeten wij eerst een algemeene term nader bespreken, die
steeds het begin-, eind- en middelpunt van zijn bespiege
lingen is.
Net is het begrip der „Idee", die voor B. de H. en de diepste
grond der kennis en de laatste bestaansgrond aller werkelijk
heid beteekent. In deze opvatting der Idee blijkt onmiddellijk
het deductieve van zijn denkwijie en methode. De Idee words
door hem voorondersteld in alle leven en werkelijkheid. Het
leven heeft bij voorbaat een ideeelen zin, want het heeft „zin
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Idee". De Idee is geen willekeurige verbeelding, geen
om
„ denkbeeld" of afgetrokkenheid gelijk het begrip, hetwelk
een verstandelijke samenvoeging van gelijke of schijnbaar ge
lijke verschijnselen tot een eenheid is, maar de Idee is de be
staansgrond van bet menschenleven en wel daarom, omdat zon
der haar het leven zinneloos en doelloos en niets dan een
onsamenhangende veelheid van verscheidenheden is. De Idee
echter houdt deze samen, verbindt ze, is de opperste samen
vatting van alle afzonderlijke grondwaarheden en grondver
houdingen. En de Idee is tevens het cosmisch beginsel, dat
zich allengs in de werkelijkheid verwezenlijkt.
De Idee kan nimmer op de wijze der verstandelijke rede
neering worden gevonden of aangetoond, maar moet voordat
de feiten der ervaring door haar in onderling verband en or
dening komen te staan, als werkelijkheid reeds aanvaard zijn.
Nooit kan men dus iemand door rationeele conclusies van het
werkzaam-zijn der Idee in de wereld der verschijnselen over
tuigen, zoo hij deze Idee niet in hemzelf als essentieelen be
staansgrond beseft en zoo kan den zin des levens ook slechts
hij doorgronden, in wien zij zelf als realiteit voorhanden is.
Aanvaardt men nu deze deductieve methode en deze op
vatting der Idee als zijnsgrond en als kengrond der werke
lijkheid, dan is zij de „concreet-reele Godsgedachte", waar
door het geheele zedelijke leven als van uit een algemeen
geldende grondwaarheid beheerscht wordt. De Idee is zon
der meer en de Idee openbaart en verwezenlijkt zich als Idee
in de menschelijke persoonlijkheid. De Idee heeft geen wer
kelijk bestaan in de wereld der zintuigelijke ervaring, maar
haar bestaan is van een hoogere orde ; zij heeft de ideeele of
geestelijke realiteit ; zij doet zich gelden in deze wereld, zij
openbaart zich als de Hoogere Macht en tevens als de Syn
these. De menschelijke persoonlijkheid is aldus niet de bloote
som van bewustzijnsinhouden, strevingen, gedachten en aan
driften, maar aan haar ligt de hoogere Eenheid ten grondslag 1
„Wat wij van de Idee gezegd hebben geldt van de ik-heid :
zij is de eenheid waardoor de grondverhoudingen van ons
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leven samenhangen. Ik zelf ben de mysterieuze eenheid achter
de veelheid mijner levens-verschijningen. De kontuiniteit van
het leven, de samenhang onzer gedragingen, de onveranderd
heid van ons karakter, niettegenstaande het velerlei der toe
standen en momenten van ons bestaan, is in deze eenheid
gegrond. Ik ben de eenheid."
De Idee is, omdat zij nimmer als een begrip uit de ervarings
feiten afgetrokken kan worden, transcendent : de rationeele
kennis te boven gaand. Op twee wijzen maakt zich dus elke
persoonlijkheid kenbaar : op een empirische wijze, in haar be
wustzijnsuitingen, in haar strevingen en handelingen voor de
anderen en tevens als transcendente eenheid van het Zelf, die
in haar diepste wezen onkenbaar is en voor zichzelf bestaat.
„Het ik in zich-zelf is transcendent-ik". Met deze bepaling
meent B. de H. een vasten grondslag te hebben gevonden
voor alle verdere onderzoek.
Een zeer belangrijke nadere bepaling der persoonlijkheid
vindt B. de H. nu in het begrip van den „Conatus" van Spinoza.
Het is gebleken, dat de Idee zich in de persoonlijkheid ver
wezenlijkt. Deze realiseering der Idee geschiedt door de han
deling, dus door de activiteit van het Ik. De Idee is het, die
ons aandrijft tot onze handeling, die in ons denkt en gevoelt.
„ Activiteit is de essentie der menschenatuur". Dat de mensche
natuur activiteitsaanleg is, heeft Spinoza uitgedrukt door de
bekende bepaling : „ conatus in suo esse perseverandi of con
servandi", d.i. dus de wil, de drang, de streving, om bij zichzelf
te volharden, of om in eigen zijn te volharden. Deze „ conatus"
is evenwel scherp te onderscheiden van de instinctieve zucht
naar zelfbehoud ; het is niets anders dan het streven naar
de zelfbestendiging en zelfverwezenlijking onzer hoogste ik
heid in de wereld der verschijnselen. Van groote beteekenis
in dit verband is, dat B. de H. meent te kunnen aantoonen, dat
door de aanvaarding van het conatus-begrip Spinoza een zeer
groote waarde aan de individualiteit toeschrijft in tegenstelling
met de meening van de meeste geschiedschrijvers der wijs-
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begeerte, die juist bij Spinoza het begrip der menschelijke
individualiteit missen 1 ).
Hoewel Spinoza den term „ikheid", d.w.z. bijzondere indi
vidualiteit niet bezigt in zijn wereldleer, wijl dit met zijn
pantheisme niet zou overeenstemmen, meent B. de H., dat in
de Ethiek, de levensleer, deze moet worden aangenomen uit
het feit, dat de persoonlijkheid een eenheid is en deze eenheid
zich bestendigt door den wil het eigen zijn te handhaven.
Zonder nu hier op dit op zichzelf belangwekkende probleem
nader in te gaan, kunnen wij dus vaststellen, dat volgens B.
de H. „Spinoza heeft gevonden het nieuwe begrip, waarbij de
mensch niet als een geestelijk voorwerp maar als mysterieuze
bronwel van werkingen gekend wordt".
B. de H. ontwikkelt dan, nadat hij nog een zeer duidelijk
onderscheid heeft gemaakt tusschen de Platonische en Spino
zistische opvatting der idee en het verschil tusschen de Engel
sche ethiek der 18de eeuw en die van Kant, met de ethiek van
Spinoza heeft aangetoond, hoe het begrip der zedelijkheid moet
worden uiteengezet en begrepen in het verband met de idee,
die de bestaansgrond van het leven is. Het wezen der zede
lijkheid is activiteitsbetooning en waar wij in ons handelen
essentieel onszelf zijn, daar openbaart zich de idee. „In elk
zedelijk, lofwaardig levensoogenblik wordt de levensgrond
openbaar, zooals waar het meerwater helder is, de bodem
zichtbaar wordt.' Dit feit der betooning van ons transcendente
ik geeft ons volstrekte zekerheid. Ons transcendente zijn is de
„rechtstreeksche reeele voorwaarde" voor ons verkeeren in
dien toestand van zedelijkheid. Onze handelingen worden
niet „veroorzaakt" door het hoogere in ons, maar het hoogere
is zelf onmiddellijk in ons leven gegeven ; het is de directe
voorwaarde voor het zedelijke handelen. Zoo is de liefde voor
den medemensch niet veroorzaakt door een bepaalde gedrags1) Zie hiervoor mijn boek „De persoonlijkheidsidee bij Meister Eckhart,
Leibniz en Goethe" Amsterdam 1920, p. 59 v.
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lijn, door bepaalde feiten of door bepaalde toestanden der
ziel, maar deze liefde tot den mensch is het mysterie in ons,
waarin de diepste grond van ons leven ervaren wordt. Als dus
in ons zedelijk leven een hooger leven zich manifesteert, dan
volgt daaruit, dat ons zedelijk leven het ware is, want daarin
blijkt immers onze ware menschelijke natuur. Handelen we
daarentegen onzedelijk, dan wordt het licht der idee in ons
verduisterd en de bronwel van het Eeuwige vertroebeld, dan
verliezen wij het verband met het Transcendente, dan hebben
wij onze ware natuur verzaakt. Zedelijkheid is dus de ware
natuurlijkheid, „onzedelijkheid is onnatuur". Dit is een zeer
belangrijke bepaling, want hierin wordt tevens gezegd, dat in
onszelf de maatstaf van alle zedelijke handeling ligt, dat het
zedelijke autonoom is, dat, zoo wij handelen uit aandrang
onzer ware natuur, wij goed handelen en tevens dat wij zelven
het onderscheid tusschen goed en kwaad weten, want volgens
Spinoza is „in zooverre iets met onze natuur overeenstemt,
het onvermijdelijk goed".
Men begrijpt, hoe diepzinnig deze opvatting is, zoo men
zich voor oogen houdt, dat door deze leer alle zedewetten,
die van buitenaf ons willen beheerschen en die dus hete
ronoom zijn, verworpen worden ; niet de wetten en gebo
den ons opgelegd door de officieel-gesanctioneerde moraal
hebben wij te volgen, maar de norm van ons handelen is in
onszelf, claar waar onze diepste menschelijkheid zich doer
gelden.
(De groote moeilijkheid evenwel, te weten waar en wanneer
deze menschelijkheid in ons zich het zuiverst en op de meest
evidence wijze manifesteert, deze moeilijkheid, die zich altijd
voor zal doen bij hem, die slechts de autonomie der zedelijke
handeling kan aanvaarden, kan ook de Spinozist alleen oplos
sen door zich te beroepen op de intuitie, waarin zich de diepere
grond van ons ik kenbaar maakt).
In de bepaling van Spinoza: „perfectio est realitas" ziet B.
de H. het besef uitgesproken, dat het volmaakte zedelijke
bewustzijn in ons verwant is aan en verband houdt met de
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werkelijkheid, die eeuwig is en daardoor meent hij boven het
subjectieve, dat in alle autonome zedelijke handelingen ligt,
uit te kunnen komen.
In de tweede afdeeling van zijn werk onderzoekt B. de H.
nogmaals het begrip der zedelijkheid, maar geeft nu een psy
chologische uiteenzetting daarvan.
Wij bepalen ons hier tot de vaststelling, dat volgens hem
de wil bij Spinoza niet een psychische verrichting is maar „het
is het menschelijk wezen zelf in zijn actueel moment ; het is de
menschelijke natuur in actualiteit. Daarom wordt de wil ook
het wezen van den mensch genoemd of zijn menschelijke
natuur en met den „conatus in suo esse perseverandi" gel
dentifieerd,
Alle nadruk wordt gelegd op het handelend karakter der
rede : de activiteit der rede is de werkzaamheid van den
geest in ons.
In tegenstelling tot de bij velen gangbare meening, dat door
zijn intellectualistische opvatting van den wil, het gevoelsleven
bij Spinoza verwaarloosd wordt, wil B. de H. aantoonen, dat
diens grondgedachte : „wil is activiteit van het denken" aller
minst de uiting van een eenzijdig rationalisme is, maar „dat de
Spinozistische Ethiek onontkoombaarveronderstelt de erken
ning, dat de wilsaktiviteit zich betoont juist in de gevoels
tegenstelling van behagen en onbehagen (d.i. van lust en
onlust, vreugd en leed, blijdschap en droefheid). De voorkeur
waarmee wij het gevoelsbehagen waardeeren tegen het onbe
hagen is een wilsakte, een daad van aktiviteit.
In den breede wordt nu betoogd, dat het willen geen psy
chisel-) verschijnsel, maar de betooning der Idee in ons is. De
wijze, waarop de Idee zich in ons verwezenlijkt, geschiedt
door het willen. Het willen is niet, gelijk het begeeren, een
doelbejaging, niet een vermogen tot handeling, maar „het
actieve moment, dat zich in onze psychische toestanden, intel
lectueele en emotioneele, betoont. „Het is innerlijke activiteit".
Zoo wordt dus volgens B. de H. de wil de groote drijfkracht,
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die achter de afzonderlijke zielsverschijnselen ondersteld moet
worden. Het willen is de activiteit-zelf, die zich zoowel in
voorstellen, begeeren, in emoties als in denken kan uiten. Dus
hier is alle intellectualisme zonder meer vermeden, want ook
het denken is een activiteit, die den wil veronderstelt. In de
feitelijke zielstoestanden der ervaring manifesteert en realiseert
zich de activiteit der Idee op verschillende wijze, zoowel in
denkverrichting als in gevoelsverrichting.
De schrijver laat nu zien: 1° dat elke oordeelvelling een
wilsbesluit is en 2° waarin het fundamenteele verschil tusschen
wenschen en willen bestaat. Elk wilsbesluit wacht op het be
wus tzijn van verplichting. Elke wensch wordt pas gerealiseerd,
zoodra in de doelstelling een eisch onzer menschelijkheid, een
verplichting ondersteld wordt. Wij vragen bij elke overweging,
die aan het wilsbesluit vooraf gaat : Kan ik, moet ik ? En als wij
het wilsbesluit als een verplichting zien, als wij beseffen, dat
deze daad in overeenstemming is met ons wezenlijke, inner
lijke zelf, dan is de daad zedelijk, want dan hebben wij daarin
ons hoogste Zelf gehandhaafd ; dan is de wensch geadeld en
zal de daad tevens een betooning der Idee in ons zijn. „Het
willen, betooning van het transcendente ik zijnde, is zedelijk
held zelf."
Nadat nu nog wensch en wil nader besproken zijn ten op
zichte van het doel der handeling, bespreekt B. de H. verder
het karakter van bet zedelijk beivustzijn.
Wij hebben gezien, dat volgens den schrijver zedelijkheid
is, het zich bewust zijn van een transcendente werkelijkheid in
ons. Als dit aanvaard wordt, volgt hieruit tevens, dat zoodra
het Hoogere zich in de zedelijke handeling doet gelden, wij
het bewustzijn van dit Hoogere als de ware werkelijkheid in
ons moeten hebben. Deze hoogere werkelijkheid nu is tevens,
gelijk wij reeds zagen, de hoogere redelijkheid en daarom is
zedelijkbeid niets anders dan redelijkheid.
Reeds hier vinden wij bij B. de H. die opvatting van het
redelijke, die evenals de opvatting der Idee tot de essentieele
elementen zijner denkwijze behooren en daarom dienen wij
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reeds hier er op to wijzen, dat alle z.g. intellectualisme en.
„rationalisme", hetwelk men zoo vaak deze richting der wijs
begeerte verwijt, hem in eigenlijken zin vreemd is. B. de H.
aanvaardt de Spinozistische en Hegelsche opvatting der Rede,
die als het hoogere inzicht wordt beschouwd, in de onder
scheidingen door het uiteen denkende „verstand" gemaakt.
Het „verstand" scheidt, splitst, ontleedt en isoleert ; het kan
evenwel nooit tot een hooger inzicht, een dieperen grond
komen, omdat het verstand dat, wat het uiteen gedacht heeft,
nimmer kan verbinden en samenvoegen tot hoogere waar
heid. Zoo zegt Bolland : „De kennis des verstands is kennis
des onderscheids. Verstandig denken is uiteendenken en tot
vereeniging komt het denken in zijn redelijkheid". Net ver
stand kan regelen en ordenen naar vaste begrippen, classificeeren in soorten en categorieen. Het toont algemeene eigenschappen, verhoudingen en kenmerken aan. De Rede daar
entegen kan door een hooger inzicht beseffen, dat er een
Eenheid, een Synthese tusschen verstandelijk gescheiden
tegenstrijdigheden bestaan moet. Zoowel bij Spinoza als bij
Hegel is de Rede die soort van kennis, die de resultaten van
het verstand in het licht der eeuwigheid aanschouwen wil,
die niet de logische, maar de metaphysische waarheidbeseft 1).
„Het redelijke", zegt Bolland, „is het ware en de Rede alle
waarheid. In zuivere redelijkheid beseft het denken aan de
verscheidenheden der bepaaldheden of eindigheden de on
eindigheid der eenheid, de eenheid der oneindigheid". Men
zou kunnen zeggen : evenmin als de Idee to verwarren is met
het begrip, omdat zij de hoogste reeele eenheid is, die alle
bijzonderheid bepaalt en grondt en in alle bijzonderheid voor
ondersteld is, terwijl het begrip slechts de afgetrokken eenheid
der verscheidenheden aanduidt, maar verder geen hoogere
waarheid er aan toevoegt, zoo mag ook de Rede niet vereen
zelvigd worden met het verstand, wijl deze alle bepalende
1) Over het verschil dat nochtans tusschen de opvatting van de Rede
bij Spinoza en Hegel bestaat, zie : „Levensleer - p. 139.
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ontleding van het verstand tot algemeen-geldende, hoogere,
essentidele waarheid „samendenkt".
Wijl het onderscheid tusschen Verstand en Rede van
principidel belang is voor het wijsgeerig standpunt van B.
de H., veroorloven wij ons hier de volgende uitvoerige aan
haling :
„Waartoe strekt, welverstaan, de diskursieve en dialectische
verstandsfunctie met de door haar opgestelde soortbegrippen
en geschiedwetten ?
Het verstand dient tot kommissaris van subjektieve orde in
ons brein. Onze bewustzijnsinhoud is aanvankelijk een chaos
van door elkaar gelegen bestanddeelen ; maar door onder
scheiding van het ongelijksoortige wordt de orde gesticht, en
de algemeene begrippen komen te pas om het gelijksoortige
onder een hoofd te verzamelen. Een realiteit wordt daarmede
niet benaderd, hoe abstrakter het begrip, zooveel te minder
realiteit. Het begrip „dier" heeft minder realiteit dan het begrip „zoogdier" .... Maar waartoe deze ordening tenzij wij
nadien beter dan te voren tot de bewustheid van ons diepste
ik in staat zijn ? Het verstand is noodig als wegbereider voor
de rede, en de verstandskennis is onafgesloten en onvolledig
tenzij, na de ordening van onzen bewustzijns-inhoud, nu ook
het intuitief inzicht in ons wezen ontspringe. Zoolang ons
innerlijk in chaos en verwarring verkeert zijn wij tot dit inzicht
bezwaarlijk gereed. Zoo is dus de Rede-kennis de door ver
standskennis voorafgegane hoogere bewustheid, waarbij wij
ons bewust zijn van een transcendente werkelijkheid in ons".
Dat de intuitieve Rede de hoogste is, heeft Spinoza erkend
in zijn bekende bepaling in het tweede deel der Ethica, waar
hij „de intuitieve wetenschap" die soort van kennis noemt,
„die van de volkomen heldere voorstelling van het werkelijke
wezen van eenige van Gods kenmerken uitgaat, om tot de
volledige kennis van het wezen der dingen te komen".
Wat is nu het dieper verband tusschen zedelijkheid en rede
lijkheid ? Het ligt in de doorgronding van eigen menschelijk-
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heid, in het bewustzijn van de „diepere natuur des men
schen". Hoe duidelijker en helderder dit bewustzijn is, des
to klaarder en verhevener is het gevoel. Het gevoel van zede
lijkheid wordt geadeld door de innerlijke orde, die het redelijk
denken schept.
Besproken worden nu de elementen van het zedelijk be
wustzijn : het zedelijk motief, het zedelijk oordeel en de zede
lijke ideaalverbeelding en vooral wordt nog op de intuitieve
beteekenis van het zedelijk motief gewezen. „Zoo is er van
wege de intuitiviteit in het zedelijk motief een beroep op
onszelf ; wij zijn ons bewust van het transcendence in ons en
hebben in dit bewustzijn een vast ankerpunt voor onze over
weging. Elk zedelijk motief heeft zijn quintessens in dit beroep
op onszelf l" Als het zedelijk motief een beroep op mijzelf is
en niet anders gewonnen kan worden dan door de intultieve
bewustheid van ons hoogste zelf, dan volgt hieruit tevens het
gebiedende karakter van het zedelijk motief, dat door Spinoza
niet, maar wel door Kant op den voorgrond gesteld is. De
mensch volgt den intuitieven drang in hem, die hem waar
borgt, dat de ware zedelijke handeling tevens redelijke hande
ling is ; hij handelt aldus met innerlijke noothvendigheid. Zoo
wordt het plichtsbesef beschouwd als een rechtstreeksch
voortbrengsel onzer ivezenlijke natuur.
Verder sprekende over het zedelijk oordeel, merkt de schrij
ver op, dat wie oordeelt over een zedelijke handeling, deze
plaatst in het verband eener tegenstelling. Zien wij, dat een
handeling van ons ik niet in overeenstemming is met onze
ware natuur, dan veroordeelen wij ze. „Bij een gedragswijze,
die niet strookt met onzen ideeelen aanleg, staan wij als oor
deelaar tegenover onszelf". In bet zedelijk oordeel is bet dus
de Idee in ons, die zich beivust maakt door tegenstelling.
Het zedelijk leven, gelijk dat in de derde afdeeling van het
werk besproken wordt, is een leven van wording en wel in
dien zin, dat datgene wac bij voorbaat in ons als mogelijkheid
gegeven is, zich in den tijd verwezenlijkt tot werkelijkheid.
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En deze werkelijkheid is de staat der vrijheid, die tevens het
hoogste ideaal van ons leven is.
„Vrij zijn wij, indien wij uit het innerlijk beginsel onzer
natuur worden geleid". Maar onvrij zijn wij, zoo ons gedrag
beheerscht of overheerscht wordt door de driften en harts
tochten van lagere orde, door de wetten der samenleving,
dus door feiten, gebeurtenissen en motieven, die slechts den
buitenkant onzer persoonlijkheid mogen raken. Deze staat
wordt door Spinoza de staat der passies genoemd en door
B. de H. wordt deze aldus gedefinieerd : „Passiviteit is die staat
van leven in welken onze zielstoestanden uit bet mecbanisme
onzer fenomenale natuur verklaarbaar zijn en niet begrepen
worden uit betooning van het transcendente ik".
B. de H. bespreekt nu vervolgens zeer uitvoerig de passies,
hun ontstaan, hun aanleiding ; de elementaire passies, hun
complicaties ; vervolgens de passie als begeerte en de smart
der begeerte, om tenslotte den mensch der passie te bepalen
als den mensch, die beheerscht wordt door de wereld der ver
schijnselen, die niet van binnenuit leeft, maar zich laat leiden
en verleiden door de wereld der vergankelijke vreugden en
genietingen en die daardoor het beste in hem verzaakt en
verloochent.
Bij Spinoza nu wordt het zedelijke leven niet als een ont
wikkeling van het lagere naar het hoogere beschouwd en deze
leemte. tracht B. de H. aan te vullen. Wat hebben wij onder
het „ worden" te verstaan?
Denkers als Heraclitus en Hegel beschouwen het worden
als een radicale verandering en als essentieel, d. w. z. bij hen
blijft het Zijn niet zichzelve gelijk, maar verkeert in niet-zijn,
om deze verkeering weer op te heffen in een hoogere Een
heid, die daarna zelve weer verkeert in haar tegendeel. Deze
opvatting van het Absolute-in-Wording is aan Spinoza
vreemd, wijl hij evenals de Griek Parmenides het wezenlijke
Zijn, de Substantie als onveranderlijk beschouwt. Alle ver
andering, verkeering, dus wording is voor deze denkers van
slechts bijkomstige beteekenis ten opzichte van het onver-
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anderlijke, wezenlijke Zijn. „Het Spinozisme ziet in de Wor
ding de heerlijkheid van het Zijn onveranderlijk".
B. de H. meent nu, dat hoewel op Spinoza's wereldleer de
formule kan worden toegepast: „Het Zijn is, het Worden is
niet", in de levensleer daarentegen de wording als ontwikke
ling moet worden aanvaard 1 ). En wel aldus : „Het Worden is de
verschijning van bet Zijn in den Tijd. Deze formule voegt in het
Spinozisme al heeft Spinoza haar niet geschreven. Het Zijn is
de grondslag; de essentia blijft zichzelf onveranderlijk, maar op
grond van deze is in het menscheleven een wording tot volko
menheid : het worden is in den tijd en is op al het fenomenale
zielsbestaan toepasselijk, maar op grond van het Zijn is het. Het
Zijn dat is, wordt openbaar in het Worden". Al, wat wij worden
is volgens deze opvatting bewustwording van hetgeen wij zijn.
Hiermede heeft B. de H. een der moeilijkste problemen van
de wijsbegeerte trachten op te lossen. Want, zoo heeft men
reeds tallooze malen gevraagd, hoe is het verband denkbaar
tusschen de eeuwigheid en onveranderlijkheid der Idee, van
God of de Substantie en de veranderlijkheid en onbestendig
heid der eindige werkelijkheid.
Wij1 nu volgens B. de H. het hoogste Zijn de persoonlijkheid :
haar Idee, in ons zich realiseert, moet deze verwezenlijking
in den vorm des tijds geschieden. Deze onveranderlijkheid in
ons diepste ik, die boven de wisseling der momenten, boven
den stroom der gedachten, gevoelens en wilsbesluiten bestaat,
is a. h. w. de „ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht".
Als een steeds te verwezenlijken hoogste ideaal staat de Idee
gedurende ons leven ons „voor oogen". Dus geen radicaal.
essentieel maar slechts een tijdelijk worden aanvaardt hij als
de waarheid. „De Wording is aldus opwassing tot een vol
komen levenstype. Het zedelijk leven is het leven zelf, op
wassend tot volkomene bestaanswijze." Van de nu volgende
1) Vgl. ook B. de H.'s artikel : „Het Spinozisme als Ontwikkelingsleer"
in het „Tijdschrift voor Wijsbegeerte" 1914, lste aflevering en zijn pole
miek met Dr. W. Meyer in de 2de en 3de afl. van denzelfden jaargang.
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karakteriseering van het wordingsproces bespreken wij hier
slechts de uitsluiting van het tegengestelde als geschiedwet
van het proces, d. i. de leer van bet kwaad.
In alle ethiek moet een zeer belangrijke plaats ingeruimd
wordenvoor het vraagstuk van het kwaad. Men kan hierop twee
volstrekt verschillende antwoorden geven. Men kan zeggen,
zooals b.v. Kant doet: Het kwade is als essentieel in de men
schelijke natuur te aanvaarden, en spreken van het „radikal
Bbse" 1). Het kwade in ons is de duistere macht, die ons steeds
van het goede afhoudt, het is de duivel in ons, die den God
in ons steeds weer beschaamt. Men kan daarentegen ook
zeggen, en dat is het standpunt van Spinoza en ook van B. de
H. : het kwade is niets anders dan een tijdelijk moment in ons
leven, het heeft geen essentieele werkelijkheid en geldt alleen
voor den mensch, die beheerscht wordt door de fenomenale
werkelijkheid, dus voor den mensch in zijn passiviteit.
Als het zedelijk leven, zoo betoogt B. de H., een geleidelijke
verwezenlijking der Idee in den tijd beteekent, zoo moet er
ook een geleidelijke toename in zedelijkheid zijn, maar deze
toename is slechts dan mogelijk, als langzamerhand het nega
tieve, passieve in ons overwonnen en uitgesioten wordt. Want
hoe meer wij het negatieve te boven komen, hoe minder macht
de buitenwereld over ons krijgt, hoe zuiverder onze levens
staat zal zijn. Het Eeuwige Zijn, de Idee in ons, bevat niets,
wat ons beletten zou het goede te verwezenlijken en zoo er
dus strijd en overwinning bestaat, zoo is deze slechts in de
eindige wereld der ervaring te zoeken en zal dus de toename
in zedelijke bewustwording alleen mogelijk zijn door de uit
sluiting van het kwaad, dat slechts in de wereld der ervaarbare
werkelijkheid te vinden is en niet van cosmische geaardheid
kan worden beschouwd. Het kwaad moet dus begrepen
worden als „moment der tegenstelling in het zedelijk levens
proces."
1) Kant : „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloszen Vernunft".
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Zoodra ons passief en gebonden bestaan, de laagtestand van
ons Leven, in tegenstelling komt met onze wezenlijke natuur,
d. i. zoodra wij ons van deze tegenstelling bewust worden,
is het kwaad daar.
B. de H. noemt nu het kwaad tevens de „zonde", om daar
mee een dieper doorgrondend levensbegrip te bepalen. De
zonde is een negatieve bestaanswijze onzer ziel of zooals
Spinoza zegt : een „idea inadaequata" , maar van deze negatieve
bestaanswijze worden wij ons slechts bewust, zoo wij onze
ware verhouding tot het hoogste Zelf beseffen. Zoo kan het
zijn-in-de-zonde genoemd worden: „het moment der bewust
afwezige zelfdoorgronding". Dan is de zonde dus niets anders
dan een dwaling, een onvolledigheid en een „gebrek van
doorgronding der geestelijke werkelijkheid".
B. de H. verdedigt deze opvatting van het kwaad tegen
hen, die het als essentieel en als een positieve macht beschou
wen en verwerpt tevens het dualisme, dat goed en kwaad als
gelijkwaardige machten beschouwt. Ook de positief-psycho
logische verklaring wordt afgewezen. „Elke mensch" is zijn
conclusie „is in zijn transcendenten bestaansgrond onaanrand
baar door het kwaad. In de fenomenale sfeer des zijns bestaat
het kwaad, maar die wijze van zijn heeft geen bestand voor
den vereeuwigden blik".
Hij gaat verder na, hoe de uitsluiting van het kwaad in
een proces van zelfbewustwording bestaat. De overweging,
dat het geweten een „redelijk gevoel" is en dat de toename
der sterkte van het redelijk gevoel een afname der sterkte
en der overheersching van het kwaad ten gevolge heeft, wordt
door de psychologische analyse gesteund. Het Spinozisme
vat de bewustwording der ziel op als een proces, waarin de
inkeer tot zichzelf de aanvang is. „De inkeer is het inzien
der tegenstelling". Dit inzicht, in den beginne een vaag, intui
tief gevoel, wordt pas in het lijden het „moment der kentering"
en het „eindelijke verstaan van zichzelf" is het einde van het
proces. „Door toename van geestelijk inzicht worden wij ont
zondigd". Spinoza echter heeft volgens B. de H. te weinig
Wolf.

4
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nadruk gelegd op de zedelijke waarde van het lijden en daarom wordt dit lijden „als het bewustzijn van innerlijke tegenstelling" in zijn werk nader aangevuld. Bij Spinoza wordt het
kwaad niet voldoende als moment van den zedelijken levens
gang voorgesteld, want Spinoza legt te veel nadruk op het
Zijn en aan het Worden tot zedelijke volmaking heeft hij
onvoldoende aandacht geschonken. Volgens B. de H. is het
lijden het bewustzijn eener tegenstelling tusschen bestaanden
zieletoestand en de Idee onzer natuur, tusschen lagere werke
lijkheid en ideaal. Het lijden is oorspronkelijk de toestand van
bewustheid, in welken wij ons bewust zijn van onze eigen
negativiteit of onvolmaaktheid ; en deze zieltoestand beet :
berouw of schuldgevoel. „Ook het kwaad is een bewustzijns
toestand in welken wij ons dezer negativiteit bewust zijn. In
zooverre zijn lijden en kwaad hetzelfde".
Na nu het verband van het lijden en het kwaad te hebben
behandeld, komt hij tot de slotsom, dat „ eenzelfde grondkracht
in alle levenstoestanden werkzaam is, zoowel goede als kwade.
De zonden zijn corrupte, negatieve verschijningsvormen van
onze wezenlijke natuur". Aldus heeft de zonde niet, zooals de
dualistische ethiek meent, een positief bestaan, maar volgens
de monistische ethiek, die B. de H. alleen aanvaarden kan,
kan zelfs de zonde en het kwaad den adel onzer natuur niet
vernietigen. Want deze ethiek ziet niet de innerlijke gebro
kenheid als essentieel aan en meent, dat slechts van de genade
de redding en verlossing te verwachten zijn, maar zij vat het
leven op als voortgang in een bepaalde richting. In deze rich
ting schrijdt het leven allengs voort. Wat in het eene, minder
bewuste stadium nog goed is, is in het volgende, hooger be
wuste een zonde. „Hetgeen aan het kind betaamt, is zondig,
voor den man". Het eindelvan zijn beschouwingen vat B. de H.
aldus samen : „De levensvoortgang ten Ideaal is geen wezens
verandering, maar bewustwording onzer essentieele natuur.
Wij stijgen uit den laagtestand der passiviteit tot des levens
hoogtestand op, doordat wij ons bewust worden van de Idee
of Godsgedachte, die wijzelf zijn, en die Ook in zondestaat de
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bestaansgrond onzes levens is en de oorsprong onzer aktiviteit.
Onze aanvankelijke levensstaat der passiviteit wordt in deze
bewustwording tot zonde ; de zonde wordt in deze bewust
wording (het lijden en de zelfhandhaving) uitgesloten ; zoo
komen wij tot des levens hoogtestand, de volledige bewust
heid van onszelf en .... van God".
We hebben nu aan de hand van des schrijvers boek de ont
wikkeling van het lagere naar het hoogere in het zedelijk leven
gevolgd en komen nu aan het laatste, meest verheven deel van
zijn werk : „Het leven in hoogtestand, de opperste zedelijk
heid".
Het Ideaal, zoo zagen we, is de volledige bewustwording
der onveranderlijke Idee, die in den tijd verwezenlijkt wordt.
„ Wordt die Gij zijt". Dit woord van Pindarus zou als motto
boven zijn werk kunnen staan. De wijsheid, die in alle eeuwen
door de besten der menschheid bevroed is, is ook die van den
schrijver. Het is de vereeuwiging van den mensch. Deze ver
eeuwiging wordt gesteld door de Idee en deze is aan gene zijde
van goed en kwaad. Want de splitsing tusschen goed en
kwaad bestaat alleen in de eindige ervaring en wordt door
de Idee, die immers boven de wording ligt, opgeheven. Dus
ook hier is alle dualisme, dat een scheiding tusschen hel en
hemel, tusschen het Godsrijk en het rijk des boozen maakt,
verdwenen.
De stand van het Ideaal boven de zedelijke tegenstelling
is ook aldus te formuleeren : „ het Zijn (het bewust zich zelfzijn)
ligt boven de waarden (zedelijke hoedanigheden)". De zede
lijke waarden hebben geen waarde op zichzelf; het zijn sym
bolen van innerlijke gesteldheden.
De toestanden van het goed-zijn en kwaad-zijn hebben dus
slechts zinnebeeldige beteekenis voor ons. Maar daaruit volgt
nog geen zedelijke onverschilligheid of anarchie, want het
beginsel, waarin en waardoor wij de Idee als ideaal verwezen
lijken, is in ons als het goede werkzaam en daarom onont
beerlijk.
Wat is nu de hoogste staat der zedelijkheid ? „Des levens
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hoogtestand is de voorbewustheid van het Ideaal". Het is
contemplatief en niets anders dan het beschouwende leven
der Mystieken. Wij kunnen in dit leven nimmer het Hoogste
volledig verwezenlijken, maar wel kunnen wij in onze beste
oogenblikken beseffen de verwantschap met het Hoogste ; dat
zijn die onvergetelijke momenten, waarin wij ons eeuwige Zelf
ontdekken en waarin de mensch volgens Spinoza de opperste
„ziels-gerustheid" gevoelt. Dan beleven wij de wereld der
ervaring onder het gezichtspunt der Eeuwigheid, dan komt
de mensch alle berouw te boven ; hij overwint alle kwaad ; hij
kent geen hoop en vrees meer. „Zoo is dus de hoogste, con
templatieve zedelijkheid een staat van hooge zelfbewustheid ;
want de aldus geworden mensch heeft door zichzelf been God
gevonden".
Dit inzicht is de kennis Gods, d. i. onze hoogste activiteit
en zelf-bewustwording. Deze kennis wordt door den monisti
schen denker in elken mensch als mogelijk gedacht, want hij
maakt geen scheiding tusschen mensch en God, daar de mensch
een individueering der Godheid is. tlit deze Gods-kennis volgt
de Gods-liefde en deze is, zooals bekend, volgens Spinoza de
liefde van God tot Zichzelf; het mysterie der eenheid, waar
van wij slechts stamelend kunnen gewagen. „Zij kan aange
vallen worden, noch verdedigd."
Maar deze hoogste kennis is niet verstandelijk,maarprofetisch
te noemen en als wij deze kennis kunnen verwerven, als wij de
glorie der ziel kunnen ervaren, als wij God met die onbaat
zuchtige liefde liefhebben, waarmee Hij ons bemint, dan is
daarmee tevens onze onsterfelijkheid gewaarborgd, want wij
zijn aldus bewust geworden van het wezenlijke en deze bewus twording onzer eeuwige natuur blijft. „Wij blijven zelfbewust,
zooals wij thans zijn in de oogenblikken, dat onze bewustheid
het eeuwig Licht ziet branden achter den sluier des tijds."
We hebben nu in groote lijnen het betoog van het eerste
grootere werk van B. de H. gevolgd en kunnen constateeren:
1° dat deze levensleer Spinozistisch is, hoewel zij niet op de
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metaphysica, maar wel op de belangrijkste stellingen van Spi
noza's Ethiek gebaseerd is ; 2° dat zij Spinoza's Ethiek op vele
punten aangevuld en verhelderd heeft en vooral het begrip
der persoonlijkheid meer op den voorgrond stelt en 3° dat de
schrijver alleen een zuiver monistische ethiek aanvaarden wil
en alle Christelijke dualisme verwerpt.
Wij zullen nu hebben na te gaan, hoe hij in zijn „Weg tot
het Inzicht", nadat hij eerst in een kennisleer hiervoor den
grondslag heeft gelegd, een metaphysica in idealistischen zin
ontwikkelt, om daarna te zien, hoe hij in zijn „Wereldorde en
Geestesleven" en „Menschengeest" een meer stelselmatige
beschouwing geeft over de belangrijkste problemen van leven
en geest.

„Een inleiding tot de wijsbegeerte" noemt B. de H. zijn
boek : „De Weg tot het Inzicht" 1). Deze titel is in zooverre
misleidend, als onder de wijsbegeerte hier verstaan wordt de
bij uitstek „idealistische", d.w.z. het is die denkwijze, die, hoe
wel van Kant uitgaande, toch diens negatief standpunt ten
opzichte der metaphysica te boven wil komen en juist de
grenzen van onze kennis, die hij eens en voor altijd meende
te hebben afgebakend, wil overschrijden. De taak der wijs
begeerte is ook voor dezen wijsgeer evenals voor die denkers,
die onmiddellijk na Kant zijn opgetreden, zooals Fichte, Scbel
ling, Hegel en Schopenhauer, niet uitsluitend kenniscritiek,
maar opbouw of ontwikkeling eener metaphysica. Kant immers
had in zijn „Kritik der reinen Vernunft'' willen aantoonen,
waaruit onze „kennis" bestaat, wat wij met onfeilbare zeker
heid kunnen weten en tevens waar alle zuivere kennis ophoudt.
Metaphysica, d. w. z. een wetenschap van die wereld, waarin
ons zuivere denken nimmer kan reiken, dus van het Intelli
gibele, Transcendente, welke boven onze menschelijke be
wustheid uitgaat, was voor hem in beginsel onmogelijk. Deze
1) Derde druk, verschenen 1920.
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afwijzing van alle metaphysica door Kant heeft echter, zooals
bekend, den wijsgeeren na hem nimmer belet, toch pogingen
te doen, den verboden weg in het land, dat aan gene zij de der
ervaring ligt, te betreden. Zoo zien wij, dat de zooeven ge
noemde denkers, die hoewel zij alien meenden, onmiddellijk
van Kant te moeten uitgaan, toch ook alien een „speculatiel',
„metaphysisch" stelsel hebben opgebouwd. Het „metaphy
sische Bedurfnis" is blijkbaar onuitroeibaar en hoe vaak deze
metaphysische stelsels in lateren tijd als „Begriffsdichtungen"
bespot zijn, hoe ver ook het wetenschappelijke positivisme,
relativisme en pragmatisme van onzen tijd afstaan van den
geest, die deze stelsels wrochtte, toch beleven wij thans overal
een wedergeboorte van dat gehoonde „idealisms" en die
verguisde „metaphysica".
Ook B. de H. bepaalt de taak der wijsbegeerte als het „be
schouwen der ervaarbare wereld in het verband des Geestes",
waarmee dan gezegd is, dat voor hem de ervaarbare wereld
der werkelijkheid alleen zin krijgt, zoo men haar ziet in het
„verband des Geheels". Zijn uitgangspunt is derhalve niet
deze ervaarbare werkelijkheid zelve, gelijk wij reeds eerder
betoogden, maar hij gaat uit van een „centraal beginsel" in
alle werkelijkheid. Dit beginsel is gevat in het geheel der we
reld. Het is overal en in alles op gelijke wijze werkzaam ; het
openbaart zich in alle werkelijkheid, overal, geheel en ondeel
baar. „De wijsbegeerte wil de wereld verstaan als een stelsel
mange zelfverwerkelijking van bet wereldprincipe. Wie zoo de
wereld verstaat, doordenkt haar ten bodem toe."
Wat is nu dit beginsel en in welke formule kan het worden
uitgesproken? B. de H. veronderstelt, zooals vele denkers, dat
er een kennis is, die met de waarheid der wereld overeenstemt
en waarin ook de zin der wereld zich manifesteert. En dit
denken is niet het abstraheerende verstandelijke denken, het
is ook niet het denken dat de eigenschappen van een voor
werp „afspiegelt" maar het bedoelt een reconstructie der wer
kelijkheid. „De wereld bestaat voor het bewustzijn en moet
begrepen worden uit het bewustzijn".
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13. de H. gaat dus uit van de aanname, dat de zin der wer
kelijkheid denkbaar is, omdat er een verband des geheels is,
waarin deze zin zich openbaart :
„De ervaarbare wereld is als een spreuk, die naar den klank
gelezen wordt door de beeldende fantasie, grammatisch uit
gelegd door het abstraheerend verstand, maar welke door het
redelijk denken in haar zin wordt verstaan. De waarheid is de
zin der wereld" 1).
Nadat aldus in het eerste hoofddeel door den schrijver de
taak der wijsbegeerte nader bepaald is, toont hij in het tweede
hoofddeel aan, dat het eerste vraagstuk, dat den denkenden
mensch wordt opgegeven, dat is van den weg, die tot het
wereldbeginsel leidt; maar dat voordien aan alle positieve be
schouwingen een afwijzend gedeelte heeft vooraf te gaan, n.l.
een critiek op de onwijsgeerige denkwijze bij uitstek ; het naief
realisme. In den breede wordt nu de critiek op het „naieve"
standpunt van dit „zinlijk realisme" gegeven. Het zijn de be
kende argumenten der critische kennisleer, die ook door B. de
H. worden toegepast en die bier gevoeglijk onbesproken
kunnen blijven. In 4 hoofdstukken wordt de „onwaarheid"
van het zinlijk dingbegrip, van het zinlijk hoedanigheidsbegrip,
het zinlijk ruimtebegrip en het zinlijk tijdsbegrip aangetoond.
Daarna tracht hij duidelijk te maken, dat, hoewel uit het cri
tisch onderzoek is gebleken, dat de opvatting, die de werkelijk
heid door de zintuiglijke waarneming als de ware beschouwt,
onhoudbaar is, er toch een mogelijkheid bestaat, deze werke
lijkheid niet als waardeloos en zinneloos zonder meer te aan1) Men kan van een zuiver Kantiaansch standpunt dit een „dogmatisme"
noemen, wijl er een beginsel bij voorbaat aanvaard wordt, zonder dat dit
beginsel zelve als bestaand wordt „bewezen". Maar dit dogmatisme is
niet te vermijden, zoo men de grenzen der menschelijke bewustheid over
schrijdt ; en dat we deze grenzen, niettegenstaande alle critiek overschrij
den, is onvermijdbaar, zoo men zich niet bepalen wil tot zuivere kennisleer
en alle metaphysica als een herschenschim verwerpt of van het criticisme
uitgaande, geen uitsluitend z.g. „inductieve", „wetenschappelijke" meta
physica meent op te kunnen bouwen.
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vaarden. Hij wil ons leeren begrijpen, dat de feitelijke werke
lijkheid moet worden verstaan als de zelfverwerkelijking der
Idee. Ten volle verstaan kan men echter deze theorie eerst in
het verband met het eigenlijk hoofddeel van zijn werk, dat
bestaat „in de aanwijzing van een waar denken". Wat is het
ware denken?
De bewustzijnstheorie, die B. de H. nu ontwikkelt, herinnert
in sterke mate aan die van den Neo-Platonicus Plotinus en
aan die van Fichte. Zij komt in het kort hierop neer :
De gewone taak, die het denken heeft, bestaat in het over
denken van feiten, gebeurtenissen, handelingen, toestanden
en verschijnselen ; het is een rubriceeren, classificeeren, een
ontleden in factoren en elementen, het samenvoegen en ver
binden van het schijnbaar ongelijksoortige tot hoogere een
heden. Dit denken voltrekt zich volgens logische wetmatig
heid, het verwerkt volgens een bepaald schema van grond
waarheden (categorieen) de stof, die ons door de zintuiglijke
waarneming gegeven is. Het is een denken in begrippen en
afgetrokkenheden. Maar dit zelfbewustzijn, dat in alle andere
vormen verondersteld is, is alleen in zijn zuiveren staat op
zichzelf betrokken. Dit verstandelijke denken met zijn ont
ledende en ordenende functies is een tweede trap des bewust
zijns, die door de rede als derde trap overtroffen wordt. Om
deze derde trap te begrijpen, dienen wij terug te gaan tot de
grondhandeling van alle denken. Deze is het verstaan des ge
heels in zijn eenheid en deze wordt voorondersteld in al het
afzonderlijke en vc5Or alle onderscheiding. Deze grondhan
deling van het denken is het zuivere zelfbeivustzijn. De rede
denkt het geheel. Het denken gaat van de eenheid uit door
uit te gaan van zichzelf:
„Het denken is zuiver, waar het in geen ervaring wordt ge
mengd ; want in dit geval is het van jets anders dan van zich
zelf afhankelijk. Water is zuiver, wanneer het onvermengd
wordt toegediend en niets anders daarin is opgenomen ; zoo
zal ook in het zuivere denken „niets anders'', geen ervaring,
zijn vervat. Het bewustzijn is zuiver, wanneer het alleenlijk
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zichzelf betreft, als een onvermengd goud en een onvertroe
beld licht. Een denken, dat zichzelf denkt, is het eenig zuivere
zelf-bewustzijn. Zulk denken verstrooit zich niet in een wereld
van gedachten, maar het grijpt zichzelf verdwaalt niet in de
stralen, maar grijpt het middelpunt."
Dit denken, dat een zichzelf-denken is, is het „oerfeit des
bewustzijns" en tevens zijn diepste handelwijze. De schrijver
toont nu aan, dat het bewustzijn zich door drie algemeene,
fundamenteele handelwijzen kenbaar maakt, n.l.: zinlijkheid,
verstand en rede :
„De zinlijkheid is de eerste fundamenteele handelwijze des
bewustzijns. Zij bevat alle concrete voorstellingen.
Het verstand is de tweede fundamenteele handelwijze des
bewustzijns. Het bevat alle abstracte begrippen.
De rede is de derde fundamenteele handelwijze zij bevat
de ideeen of begrippen van het eenheidsverband der werke
lijkheid" 1).
In de redelijkheid nu worden de uitingen van verstand en
zinlijkheid tot hoogere eenheid verbonden en dit synthetisch
vermogen der rede wijst op een oer-tendentie, een oer-natuur
des bewustzijns, die zich in alle uitspraken van het practisch
en theoretisch bewustzijn openbaart. Aan alle zedelijke en
logische oordeelen n.l. blijkt het zuiver zelfbewustzijn ten
grondslag te liggen.
Maar, zoo kan men vragen : wat is er bereikt en gewonnen
met „het denken, dat zichzelf denkt", dus met de aantooning
van het „zuiver zelfbewustzijn". Hierop antwoordt B. de H. :
Het denken, dat zichzelf denkt, is geen bloote spiegeling van
hetzelfde, het is niet de voortdurende herhaling van eenzelfde
handeling in het oneindige, maar het zuivere zelfbewustzijn
grijpt naar het „uitgangspunt des levens", wijl alle psychische
bestaan, alle ziels-, gevoels- en wilsfeiten, alle begeerte- en
voorstellingsprocessen met het denken tot een samenhang
1) Zie : Bierens de Haan : „Het redelijk bewustzijn- in het „Tijdschrift
voor Wijsbegeerte", Januari 1921.
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zijn verbonden. En het zuivere zelfbewustzijn, het denken, dat
zichzelf denkt, is zelf een oorspronkelijke handeling des be
wustzijns, is niet gebonden aan een bepaald empirisch „ik",
noch heeft dat „ik" tot inhoud, maar — het is de algemeene
handeling des bewustzijns, die aan alle bijzondere ten grond
slag ligt.
„Het ligt in den aard van het subject, dat het, als voor
waarde van mijn empirisch bestaan, de voorwaarde van het
empirische bestaan als zoodanig is, en dus de eerie voorwaarde
der ervaarbare ivereld in Naar geheel. Maar het ligt ook in den
aard des zelfbewustzijns om niet slechts tot een individueele
subjectiviteit, maar tot het wereldsubject door te dringen.
Want een denken, dat tot zich keert, richt zich van het gevolg
naar den Oorsprong ; het gaat langs de lijn der aanraking, welke
ons eigen bestaan met het geheel verbindt. Waarom zou deze
grond-handeling des bewustzijns midden in de lijn der aan
raking ophouden? Of meent soms deze of gene individualist
dat hij los bestaat, zonder samenhang met het geheel, d. i. met
het wereldcentrum. Een denken, dat tot zich keert, heeft met
het Wereldsubject aanraking ; het treft het universeele wereld
principe;
Ons denken is dus geen denken op zichzelf, los van de
werkelijkheid, neen, het is er een mee. Het essentieele in ons
is het redelijk denken, of m. a. w. bet essentieele in ons denkt
als Rede. In het zelfbewustzijn des menschen manifesteert zich
aldus het essentieele van alle werkelijkheid als redelijk denken.
Wij zien in deze beschouwingswijze de overtuiging uitge
sproken, dat het bewustzijn „genoopt is, in zijn werkzaamheid
zijn directe gegevens te moeten overschrijden" 1), om tot den
grond der werkelijkheid te komen. Men heeft deze denkwijze
vaak „rationalistisch" genoemd, omdat het denken als de
voornaamste factor en de meest principieele handeling des
bewustzijns words beschouwd en wiji daardoor de andere
1) Vgl. Dr. J. Clay. De ontwikkeling van het denken. Arnhem 1920, p. 55.
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vermogens, zooals b.v. het willen of het gevoel niet als essen
tieel in aanmerking komen. Evenwel, naar mij schijnt ten on
rechte, want dit denken is immers iets volstrekt anders dan het
bloot verstandelijke in afgetrokken begrippen. In dit denken
drukt zicb bet algemeen bewustzijn in al zijn arzonderlijke functies
uit. Het is het hoogere verband van al zijn op zichzelf staande
handelwijzen. Het verstand is, zooals wij reeds zagen, formeel
analytisch, de rede vermag de innerlijk verbroken eenheid te
herstellen en tevens het uitgeplozene en uiteengetrokkene
weer samen te voegen 1).
Maar dit „redelijke denken" op zichzelf, zonder meer, is
nog niet de hoogste trap van het bewustzijn. Als de rede het
verband, den samenhang met het Cosmisch Bewustzijn, den
Geest beseffen wil, moet ze doordringen tot het „Hart der
Wereld". Ze moet evenwel de zekerheid hebben, dit te kun
nen en dat ze dit kan, waarborgt den mensch bij voorbaat de
„intellectueele aanschouwing", een intuitieve verzekerdheid,
welke men een „metaphysische overtuiging" zou kunnen
noemen. Dienovereenkomstig zien wij ook bij dezen denker
uitgesproken, dat de laatste en hoogste waarheid, niet gedacht
of bedacht, maar alleen in een hoogere aanschouwing beleefd
wordt. Het is de hoogste opvlucht van den geest des men
schen naar het oerlicht van alle Zijn. Dezelfde intuitieve
waarheidsopvatting, die door denkers als Plato, Plotinus, Spi
noza en Fichte en ook bij alle Mystieken te vinden is, (maar die
door Kant en Hegel verworpen wordt), vinden wij ook terug
bij B. de H.:
„De mensch is een wezen, met intellectueele aanschouwing
toegerust. De hoogte van zijn streven; de diepte van zijn be
wustzijn ; dat hij stelsels bouwt en harmonieen zoekt ; — het
is alles vanwege deze kracht. Zoo is dan de intellectueele
aanschouwing de groote praemisse, uit kracht van welke het
geestelijk leven een bemoeiing met de waarheid is. Theore
tisch en practisch bewustzijn, overweging, moraliteit, schoon1) Vgl. Clay, p. 93.
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heidszin en godsdienst zijn een bemoeiing met de werkelijk
heid zelve, met het ware der werkelijkheid .... want in het
menschelijk bewustzijn ligt een intellectueele aanschouwing
als oerhandeling vast."
Het Denken (dus niet als bijzondere verrichting, maar als
de fundamenteele handeling des geestes) sluit nu volgens
B. de H. de erkenning in, dat het wereldwezen een (cosmisch)
denken is. Dit wereldwezen zelve is Idee. „Het wereldsubject
is een denken, dat de wereld tot zijn object heeft". Hier zien
wij dus de zuivere praemisse van een speculatieve metaphy
sica. Door ons denken houden wij verband Met den grond
der wereld, want het wereldbeginsel wordt, zoo dit bereik
baar is, met het denken bereikt. „Welnu, wat anders ligt hierin
dan onze wezensverwantschap met den Wereldgrond door het
denken ? Het denken is met het wereldwezen verwant, omdat
dit zelf.... denken is".
Hier sluit B. de H. onmiddellijk bij Hegel aan, die immers
ook denken en wereldwezen als identiek bepaalde. En zonder
tot den engeren kring der Hegelvolgers te willen behooren,
wil hij dit gaarne als een „geestverwantschap met Hegel"
aangemerkt zien. Maar, in afwijking van Hegel vat B. de H.,
evenals alle Mystieken, bet wereldsubject als bet onkenbare
Mysterie (Idee) op. Het is boven de waarheid en boven het
bedenken. „Waar de bezinning zwijgt, zingen de stemmen ;
en deze zang drukt niet de klacht uit over den afstand, die
ons scheidt van het verhevenste, maar veeleer de vreugde
der verwantschap, waarin het bewustzijn aan het Mysterie
deel heeft".
Wij besluiten de bespreking van den „Weg tot het Inzicht"
met de volgende samenvatting :
1 ° Zien wij in dit boek een kennisleer, die in beginsel
baseerd is op Kant's criticisme ; 2° een theorie des bewust
zijns, die ten nauwste verband houdt met die van Plotinus en
Fichte en 3° een daaruit ontwikkelde speculatieve metaphy
sica, die een groote verwantschap met die van Hegel vertoont.
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IV.
In zijn laatste werken: „Wereldorde en geestesleven", (2de
druk 1923) en „Menschengeest" : Redelijkheid, Zedelijkheid,
Schoonheidszin en Religie (1926) heeft B. de H. de poging
gewaagd, het innerlijk verband tusschen geest, wereld en
mensch vanuit een gezichtspunt, dat der Idee te ontwikkelen.
Gelijk wij reeds bij de bespreking zijner vroegere werken za
gen, is het de „Idee", die voor dezen denker de laatste myste
ries van leven en geest omvat de Idee is voor hem het cen
trale verband, de hoogste eenheid en de laatste grond van alle
werkelijkheid. Zijn geheele denkwijze wordt door de „sterke
overtuiging der eenheid van het bestaande" gedragen.
Tot dusverre had hij in zijn „Levensleer" het zedelijk leven,
in zijn „Weg tot het inzicht" het bewustzijnsleven in verband
met de Idee behandeld. Thans wil hij het menschelijk geestes
leven in dit cosmisch verband leeren verstaan. Hij wil dit
geestesleven doen begrijpen als de verwerkelijking der Idee
in en door de werkelijkheid. Opnieuw wordt aangetoond, hoe
de Geest als de Idee te verstaan is, die zich realiseert en hoe
dit Denken moet worden opgevat als Oneindig Zelfbewust
zijn, dat in ons denkend bewustzijn zichzelf denkt.
Hoe kan nu uit de Idee de wereld worden afgeleid? Evenals
Hegel vat ook B. de H. de wereld op als de zelfspiegeling van
het Oneindig Zelfbewustzijn, dus van den Geest of van de
Idee. De Idee is activiteit, die zich in de werkelijkheid der
ervaring op zeer verschillende wijzen manifesteert :
„De Idee is Activiteit in het opzicht harer immanentie. Ac
tiviteit is zij in de wereld. De wereld, als deel hebbende aan
het Denken getuigt allerwege van de activiteit. Elk wezen
bestaat krachtens het Goddelijk Denken, niet als een voort
brengsel, gelijk het afgeleverde schilderij tegenover den schil
der als voortbrengsel bestaat, doch als blijvend teeken der
denkende Alwerkzaamheid, d. als uitdrukking van deze en
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als manifestatie der activiteit, zoodat het de denkende activi
teit tot zijn waren inhoud heeft, in hooger of lager graad van
die. De werkmacht krachtens welke een wezen bestaat is zijn
eigen levensbeginsel. Het is de Idee zelve die tot chemische,
fysische, biologische, psychische werkwijze verbizonderd is
en daarin hare activiteit manifesteert in toenemende mate,
naar de trap der zelfverwerkelijking welke is bereikt".
Natuur en geestesleven zijn de twee phasen van de zelf
verwerkelijking der Idee in haar zelfspiegeling, die tevens
zelfbeweging is. De Idee verkeert in de wereld in eeuwige
zelfbeweging. De Idee denkt zichzelf naar een bepaald schema
in drie momenten, het z.g. dialectische schema : als eenheid,
tegenstelling en vereeniging. De natuur wordt ook hier als de
eerste phase van het wereldproces beschouwd ; de natuur is
de tegenstelling der Idee, waarin deze zichzelf verliest, om
zich in het geestesleven terug te vinden en te herstellen. In
de menschelijke persoonlijkheid echter beleeft de Idee haar
wedergeboorte.
Zeer uitvoerig wordt in „Wereldorde en Geestesleven" de
persoonlijkheid als het centrum van het geestesleven behan
deld, verder het geestesleven naar zijn beweging tot bewust
wording ontvouwd, waarbij ook weer de bespreking van het
zedelijk leven een voorname plaats inneemt.
Wij gaan nu over tot de uitvoerige bespreking van B. de H.' s
laatste boek „Menschengeest", dat, naar mij voorkomt, als zijn
belangrijkste werk moet worden beschouwd.
Evenals in : „Wereldorde en Geestesleven" blijkt B. de H.
in „Menschengeest" een overtuigd metaphysicus, die het
menschelijk geestesleven als deel uitmakend van het wereld
proces beschouwt en beschrijft. Wij zien ook hier weer dat
door B. de H. de dialectische methode wordt aangewend en
dat het objectief speculatief idealisme van een Hegel de basis
van zijn wereldbeschouwing en levensleer vormt. Maar in zijn
werk ontaardt de dialectische methode nimmer in een geestrijk
woordenspel en evenmin in een zinledig goochelen met be-
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grippen 1) ; ook waagt hij het niet zooals Hegel haar op alle
gebieden van natuur- en geestesleven toe te passen en de
geheele geschiedenis in een pantser te persen, maar hij beperkt
zich tot de vier hoofdgebieden van den menschelijken geest :
rede, zedelijkheid, schoonheidszin en religie. Hij geeft in zijn
werk ook Been volledige „phenomenologie" van den mensche
lijken geest, maar hij toont zich een ervaren, betrouwbare
gids, die zijn belangrijkste verschijnselen en vormen bespreekt
en tot hun diepsten grond onderzoekt. Aanvaardt men de
bijzondere methode en 't grondbeginsel van zijn werk, dan
zal men hem vergezellend, dankbaar voor de vergezichten die
hij ons telkenmale wijst, hem kunnen volgen tot die hoogten
bereikt zijn, waar de doorvorschte terreinen als met een blik
overzien kunnen worden, om ten slotte den hoogsten top te
benaderen, die reikt in het azuur der mystieke aanschouwing
van het Goddelijke. —
't Uitgangspunt en het centrale beginsel van B. de H.'s
denken is : bewustwording door tegenstelling.
Hij neemt ook hier aan dat de Idee, d. i.. de volstrekte alge
meenheid, 't algemeen verband, de wereldgrond zich open
baart, verwerkelijkt en zich van zich zelf bewust wordt in en
door de wereld.
De Idee wordt als het ware gedacht, maar niet op de wijze
der afgetrokken begripsvorming en op de wijze van het bloot
discursieve denken, maar de Idee wordt intuitier geschouwd,
en als Godheid beleefd. Hiermede is alle eenzijdig rationa
lisme en panlogisme afgewezen en een standpunt ingenomen
dat men „supra-rationalistisch" kan noemen. Daarom is t be
grijpelijk dat B. de H. eindigen moet in 't mystische Gods
begrip en dat 't zwijgen War 't ondoorgrondelijk mysterie
't eenige is dat den redelijk denkenden mensch ten slotte be
taamt. (Ook hier blijkt weer hoezeer de schr. van zijn grooten
voorganger Hegel verschilt).
1) Zie voor de ontaarding der dialectische methode bij Hegel, 't boek
van Benedetto Croce : „Lebendiges and Totes in Hegels Philosophie".
Heidelberg 1909.
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Hoe verwerkelijkt zich de Idee ? Door 't andere van zich
zelf te stellen, zich te „verzaken", te verliezen, om daarna
zich weer met zich zelve te verzoenen en te herstellen als de
volledige Synthese, het Universeele Wezen. Dit „andere'' is
de Natuur, die als de „leege algemeenheid, de onpersoonlijke
veelheid en als on(der)bewustzijn 't niet-zijn der Idee voor
stelt. Deze Natuur wordt als het „chaotische zinnelijke" door
't denken beseft ; als 't gebied der aandriften van den levens
drang in het zedelijk oordeel en als 't disharmonisch, leege
en wanstaltige in de wsthetische aanschouwing ervaren en
beleefd. In ons heerscht de, voor 't empirische waarnemen
volstrekt onbegrijpelijke, drang boven ons lagere zelf uit te
komen ; we worden gedreven om 't irrationeele in het denken, 't driftleven van den levensdrang en om 't wanstaltige en
leelijke in het aesthetische te overwinnen.
Waarom ? omdat we bij voorbaat en uit hoofde van ons
waarachtig mensch-zijn 't Ware, 't Schoone en 't Goede
intuitief als de opperste idealen beseffen en als laatste doel
einden nastreven ; omdat de Idee in ons zich als 't Hoogste
doer gelden, en wijl a priori deze idealen als normen ons leven
leiden en beheerschen (hoewel we ons daarvan niet altijd be
wust zijn en er ons evenmin steeds rekenschap van geven).
't Leven wordt aldus beheerscht door fundamenteele tegen
stellingen en voortdurende spanningen : overal en altijd weer
blijkt de polariteit van Ideaal en werkelijkheid, van Idee en
empirie. 't Smartelijkste lijden en tragische ondergang kunnen
de gevolgen van deze soms ondragelijke tegenstrijdigheden
en conflicten zijn. Maar 't Geestesleven is slechts waarlijk
leven des Geestes, waar de tegenstellingen aanvaard worden
als volstrekt noodzakelijk. Want onze roeping is slechts te
vervullen door bewust-wording, sublimeering, dus vergeeste
lijking van ons lagere, natuurlijke mensch-zijn. Alleen in de
religieus-mystieke schouwing kan de tegenstelling als geheel
overwonnen gedacht worden : in 't religieuze wordt iedere
ontkenning ontkend en alle tegenstelling afgewezen in de
Liefde tot God die alles in alles is.
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Het Ware wordt gekend in het begrip, maar dit is geen som
van kenmerken, die door ontleding worden gevonden, maar
het is gericht op zich zelf en ervaart in de tegenstelling van
object en subject zijn identiteit.
De metaphysische grondgedachte is dus deze, dat 't rede
lijke denken niet 't zijn der natuur afbeeldt, maar stelt en schept.
't Is een „ontologie", een metaphysische zijnsleer, die B. de H.
ons geeft. 't Ware denken wordt als denken van 't ware bij
voorbaat als werkelijk vooronderstelt en niet achteraf ontdekt
of afgeleid. De Idee is niet achter de werkelijkheid verscholen,
gelijk de Platonist meent, maar de Idee, het denken der waar
heid wordt pas tot waar denken, bewust-zijn en zuivere ideali
teit door zich in t tegengestelde de wereld der objecten, in
de natuur als eene algemeenheid te spiegelen, te her-kennen
en te her-vinden. De theoretische Rede heeft haar wortel in
de volstrekt a priorische erkenning der Idee als de oorspron
kelijke algemeenheid. In drie vormen, kategorieen, verwerke
lijkt zich deze her-kenning en bewust-wording : in de zinne
lijke waarneming als voorstelling van 't bijzondere, die als
alogisch onderkend en ontkend wordt, om dan in verstandelijke
vormen, afgetrokken begrippen, algemeene sluitredenen tot
ordening gebracht te worden. De Rede ten slotte, die apri
orisch intuitief de Idee van 't Ware stelt, vat alles in de iden
titeit van Idee en objectswereld te zamen, tot redelijk verband.
Na zoo de redelijkheid in haar idealiteit te hebben onder
zocht komt de zedelijkheid aan de beurt.
Zedelijk bewustzqn steunt op redelijk inzicbt dat is ook hier
de grondstelling van den schrijver, gelijk we die uit de „ Levens
leer" reeds hebben leeren kennen. Ten sterkste wordt ont
kend dat de zedelijkheid den godsdienst als grondslag zou
behoeven. 't Zedelijke is ook niet spontaniteit zonder meer,
maar zedelijkheid vooronderstelt vOOr alles de erkenning van
den absoluten Geest en een idealistische wereldbeschouwing.
Kennis van de ethische oordeelvellingen zooals 't empirisme
dit wil, kan nimmer basis van de ethiek zijn, omdat om over het
zedelijke oordeel te beslissen reeds t zedelijke inzicht, dus de
Wolf.
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kennis van goed en kwaad a priori als bekend moet worden
aanvaard. Immers er moet een maatstaf voOr en voor alle oor
deel zijn.
Het essentieele probleem aller idealistische ethiek is natuur
lijk dit : hoe kan men als men iedere „theonomie" ; „hetero
nomie, en elk dualisme radicaal afwijst en zich dus op geheel
autonoom en monistisch standpunt stelt, het behooren (Sol
len) van het zijn (de theoretische Rede) worden afgeleid ?
Daarmee hebben zich vooral de Neo-Kantianen der Badensche
school in hun „normphilosophie" bezig gehouden. B. de H.
kan en wil echter him oplossing niet aanvaarden. Immers vol
gens hem beschouwt deze school de werkelijkheid al te natu
ralistisch en neigt ertoe de normen als „illusies" te doen ver
vluchtigen. B. de H. tracht nu op zeer oorspronkelijke, maar
niet geheel onbedenkelijke wijze, een metaphysische ethiek
op te bouwen door te verklaren, dat de verhouding van Zijn
en Behooren gelijk te stellen is met die van de Idee en haar
travestie", haar „ verkleeding" . De Idee verwerkelijkt zich door
tegenstelling ; de werkelijkheid is daarom Idee, maar op twee
erlei wijze : als natuur en als geestesleven. In de natuur is de
Idee verloren, en in zoover wij niets dan natuur zijn, zijn we
van de Idee vervreemd. In onze aandriften zijn we niet die we
behooren te zijn, nl. geestelijke persoonlijkheid. Op het oogen
blik van ons streven, als we erkennen de roeping van ons
ware zijn, komen we daardoor de natuur te boven en beleven
de Idee als vergeestelijking.
De theoretische Rede weet de ware zin van het Zijn als dia
lectisch zich verwerkelijkend Zijn, de practische Rede beleeft
en doorleeft de verwezenlijking der Idee door de tegenstelling
van zinnelijkheid en geestelijke verheffing. Het moeten-zijn
der zedelijke Idee is dus voor het zedelijk bewustzijn het a
priorisch besefte Goede, dat als travestie van 't Ware ons aan
drijft. het streven naar 't Goede beleven wij de Idee, die
de waarheid is op de wijze der zedelijke bewustheid."
Dit is voorwaar een stoute poging om uit het Zijn, t Be
hooren af te leiden. Men zal ongetwijfeld van alle zijden

DE WIJSBEGEERTE VAN DR. J. D. BIERENS DE HAAN 67

B. de H. hierop aanvallen en vele bezwaren tegen hem te
berde brengen. Wat volgt uit deze leer van 't Goede als tra
vestie van Ware 7 Dat Kwade niet werkelijk is, maar alleen
dient om onze vergeestelijking te waarborgen ; dat het geweten
geen zelfstandige zedelijke macht is, dat evenmin 't zonde
besef op essentieele waarheid kan berusten, kortom dat 't
zedelijke niet anders begrepen kan worden, dan naar analogie
van het redelijke denken. Is het ideaal van 't Ware de richt
snoer, „de regulatieve idee" (Kant) van 't kennen, zoo is 't
ideaal van het Goede de regulatieve idee van 't zedelijke.
't Zedelijke zelf heeft evenwel geen logisch dwingend karakter,
maar doordat het waarden nastreeft is het een „behooren"
voor streven, dat op de Idee gericht is.
Zeer uitvoerig met bewonderenswaardig inzicht in de veel
vormigheid der zedelijke oordeelvellingen behandelt B. de H.
de neteligste vraagstukken der wijsgeerige ethiek en geeft hij
een analyse van de verschillende kategorieen van het zedelijk
bewustzijn. Ik wil alleen op de volgende belangrijke punten
de aandacht vestigen :
1°. B. de H. verzet zich ten sterkste tegen de al te formalis
tische plichtenleer van Kant, wiens kategorische imperatief
hij daarom verwerpt. De zedelijke norm wordt ten onrechte,
meent de schr. tegenover de neiging gesteld. Het is Kants
dualisme, dat hem daartoe brengt ; er volgt uit zijn standpunt
't gebiedend charakter der onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
aan de plicht. Evenals Simmel in zijn buitengewoon belangrijk
opstel „Das individuelle Gesetz" in zijn „Lebensanschauung"
beschouwt B. de H. de Kantische plichtenleer als van louter
formeelen aard. De gebodsmoraal wordt als onzedelijk gevon
fist ; het volstrekte moeten (behooren) mag niet tegenover ons
staan ; men kan zich zelve niet gebieden en de gebodsopleg
ging gelds alleen voor militie en staat. De idee in ons is het
onmiddellijk beginsel van alle zedelijk leven en wordt als de
roeping tot de geestelijkheid nader bepaald, waarbij de „ wen
schelijkheid" „lastgeving van binnen" en de „idealiteit van 't
algemeene" worden onderscheiden.
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2°. De zinnelijkheid, zoo zagen we, werd als de keerzijde
der Idee, dus als haar tegenpool gesteld ; op zich zelf echter
is zij noch goed noch kwaad, maar neutraal. Het kwaad is
daarom niet werkelijk, maar slechts als het impulsieve in zijn
tegenstelling met het normatieve, datgene wat niet behoort te
zijn. Afgewezen wordt tevens de juridisch-ethische opvatting
van het kwaad, waarbij dit als de schending eener bestaande
orde wordt veroordeeld als verboden handeling. Kwaad kan
evenmin een schuld zijn, want t kwaad is geen tegengestelde
macht (zooals voor den Christen de Satan) maar de keerzijde
der Idee zelve als natuurlijke levensdrang.
3°. De inhoud van 't zedelijk bewustzijn in ' t algemeen is de
gerechtigheid, wat niet met rechtvaardigheid vereenzelvigd
mag worden; als Idee is zij apriorisch. Weer wordt Kant aan
gevallen omdat hij niet de inhoud, maar alleen de geaardheid
van 't willen bepalen wilde. B. de H. tracht ook hier dier diens
formalisme te boven komen en leidt daarom de gerechtigheid
als 't zuivere begrip rechtstreeks uit de Idee van 't Goede af.
Het zedelijk bewustzijn heeft dan een algemeene inhoud, maar
deze is toch niet uit de ervaring zelve ontleent.
4°. Zeer belangrijk is ook B. de H.'s loochening dat het
zedelijk ideaal socialen inboud zoude hebben. Hij onderscheidt
ideaal van illusie. Noch heil van alle menschen, evenmin
welzijn van groepen en klassen is een houdbaar doel en
ongeschikt voor ideaalstelling van het zedelijk bewustzijn.
Alle maatschappelijkheid is eveneens ongeschikt voor ethi
sche ideaalstelling en daarom kan ook aan gezin noch burger
maatschappij hoo g ere zedelijke beteekenis worden toegekend.
Hij onderscheidt de schr. ziet weer ten zeerste van Hegel voor
wien gezin en staat openbaringsvormen van den objectieven
geest zijn en als zoodanig verheerlijkt worden. Voor B. de H.
openbaart zich de Idee enkel en alleen in het binnenste der
persoonlijkheid. (Hierbij zou ik willen opmerken dat hij voorbij
schijnt te zien, dat de ware gemeenschap, waar zij echte
cultuurgemeenschap is, zeer wel een eenheid van de persoon
lijke zedelijkheid en die van de samenleving en staat kan
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openbaren of mogelijk maken. In zulk een gemeenschap zal
't beste der persoonlijkheid zijn verwerkelijking in de ge
meenschapsschepping vinden. Al is zulk een harmonie tus
schen den enkeling en het volk, tusschen de persoonlijkheid
en gemeenschap thans een illusie voor velen, dan wil dit
nog niet zeggen, dat zij eertijds niet 't ideaal der besten ge
weest is).
5°. Terwig Kant alle eudcemonisme ten eenenmale meent te
moeten verwerpen, wordt door B. d. H. dit eudcemonisme juist
aanvaard omdat alle streven, volgens hem, volgt uit geluks
behoefte ; maar onze geluksbehoefte moet met bet zedelijk ideaal
instemmen, want eerst dan is er zedelijk gezindheid . . . „Zoo
lang de zedelijke ideaalstelling niet is omgezet in geluksbe
hoefte is de zedelijkheid abstrakt, levenloos, legaal." Daarom
wordt ook door B. de H. het eigenbelang niet verworpen,
omdat hij de moraal wil zuiveren van alle onoprechtheid en
valsch deugdpathos. Aileen in de heroische zedelijkheid, die
eer religieus dan zedelijk is, is een volstrekt verwaarloozen
van eigenbelang denkbaar. Lift den geluksdrang welt de zede
lijke gezindheid op en is het zedelijk plicbtsbesef tot een
rechtsbesef geworden. „Recht is voorrecht : de mensch in zijn
geluksdrang is zedelijk gezind als hij de leiding van het zede
lijk bewustzijn een voorrecht acht en juist datgene wat hij
behoeft."
(Tegen zulk een sublimeering van het eudwmonisme kan
dunkt me niemand bezwaar hebben).
Ten slotte zij er nog nadrukkelijk op gewezen dat B. de H.
hoewel overtuigd van het apriorisch zedelijke in den mensch
toch ten slotte erkent, dat de openbaring der zedelijkheid op
de meest uiteenloopende wijze geschieden kan. Hij heeft een
open oog voor de pluriformiteit van de zedelijke oordeelvelling
en volgt den weg die voor 't eerst Nietzsche heeft betreden :
hij onderkent zeer verschillende typen en charakters van zede
lijk handelen en oordeelvellen.
In de zedelijkheid bestaat een noodwendige en onoplosbare
antinomie ; het zedelijke is begrensde geestelijkheid ; het is
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monie tusschen Zijn en Behooren kan niet bestendigd, ja zelfs
nooit geheel bereikt worden ; de strijd tusschen zinnelijkheid
en geestelijkheid wordt nimmer geheel beslecht ; de levens
drang kan niet geheel vernietigd en evenmin geheel „ gesubli
meerd" worden : „In de zedelijkheid is het volstrekte niet
mogelijk, waaruit volgt dat de menschengeest (.. ..) op vol
strektheid aangelegd in de zedelijkheid zijn bestemming niet
vindt. Hij vraagt naar het andere, dat geen zedelijkheid is, en
zoekt aanvulling in den schoonheidszin, die de onpersoonlijk
heid der natuur vereert ..."
De schoonheidsleer, die B. de H. ons schenkt is een zeer
waardevolle bijdrage tot de philosophische aesthetica waarvan
bier te lande de beoefenaars zoo schaarsch zijn. B. de H. is een
breed onderlegd kunstkenner, een dichterlijk voelend en spre
kend mensch en hij geeft in dit gedeelte van zijn boek de
vruchten van jarenlange studie en diep nadenken over de
problemen der aesthetica. (Aileen is het te betreuren dat hij
het komische geen plaats gunt in zijn stelsel, waardoor een
leemte is ontstaan, die nog dient te worden aangevuld).
Ik beperk mij weer tot 't noemen van enkele der m. i. essen
tieele punten :
1 °. In de aesthetische aanschouwing wordt de Idee in haar
onpersoonlijke algemeenheid ervaren als het schoone. 't Ob
ject van de schoonheidsbeleving is zinnelijk voorstelbaar, maar
op de wijze der idealiteit. Terwijl de zedelijke rede begint met
een inzicht, een zedelijke overtuiging, begint de aesthetische
rede bij de emotionaliteit, die een kant van onze strevende
natuur is. De Idee handelt bij de schoonvinding onbewust,
daarom weten we niet waarom we jets schoon vinden. In de
inspiratie wordt de (a priorische) Idee der Schoonheid beleefd
eveneens op de wijze van 't onbewuste, die den kunstenaar
aandrijft de Idee te verwerkelijken. (Dit onderbewuste is even
wel voor B. de H. niet een psychologische term, zooals voor
de hedendaagsche psychoanalyse, maar een metaphysisch
begrip : het is de voorwaarde tot het bewuste zielsleven).
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2°. De schr. onderscheidt nu de volgende dialectisch te
begrijpen ontwikkelingsphasen : de wortel van 't aesthetisch
bewustzijn, waaruit een inhoud in 't algemeen voor 't schoone
gewonnen wordt ; de idee van de kategorie, waardoor de inhoud
in 't algemeen wordt toegepast op de waargenomen voorstel
lingswereld en ten slotte 't aestbetisch ideaal waarop zich alles
richt om totaliteit te bereiken.
3°. 't Leelijke wordt begrepen als 't niet-zijn der Idee van 't
schoone. Het treedt in drie gestalten op : als 't disbarmoniscbe,
leege en wanstaltige. De schoonvinding heeft plaats doordat
we de tegenstelling met de (apriorische) Idee van 't schoone
als spanning beleven en als ont-spanning in de vervulling over
winnen.
4°. De herwonnen eenheid met de Idee wordt als stiji in de
waarneming beseft. „Stijl" noemt B. de H. „de gerechtigheid
van den schoonheidszin." Drieerlei fundamenteel verschillen
de stijlvormen of evenredige eenheden worden onderschei
den : er kan organiscbe, psychische en symboliscbe eenheid van
stijl zijn. Grieksche plastiek, moderne landschapsschildering,
Egyptische bouwkunst zijn voorbeelden voor deze typen van
stijl. B. de H. onderscheidt in -verband hiermee nog het plas
tiscbe, pikturale en monumentale.
5°. De kategorieen, dragen wij niet als de verbeelding
eener ideeele Verhouding bij ons rond en anderzijds nemen
we niet een natuurwereld zonder meer waar, maar ze bewerken
dat de ideftle visie voor het natuurbeeld gelden kan en dat de
wereld der ivaarneming voor onzen schoonbeidszin toegankelijk
wordt. De kategorieen worden als het epische, lyrische en dra
matische onderscheiden zeer uitvoerig besproken en met voor
beelden uit de geheele geschiedenis der kunst getoetst aan
de ervaring.
6°. In het hoofdstuk genaamd „de schoone gezindheid"
wordt de reeds door Kant en Scbopenbauer behandelde alge
meene dispositie van de aesthetische geestesgesteldheid : de
belangelooze aandacht, gelijk B. de H. de term „interesseloses
Wohlgefallen" tracht te vertalen, besproken. Hij komt ten
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slotte tot de volgende bepaling : „de belangelooze aandacht
heft alle eigen persoonlijke deelneming aan de dingen op. Het
aesthetisch gevoel is een beschouwelijk gevoel (....) een ge
voel ontledigd van rechtstreeksche deelneming, een gevoel
in gedachte, waarin de wereld werkt als door een transparant.
Niet voor de werkelijkheid van het beeld, maar voor het beeld
van de werkelijkheid is het menschengemoed in schoone ont
roering bewogen".
De zedelijke mensch heeft de schoonheidsaanschouwing
van noode om tot vollediger menschelijkheid te komen, maar
de aesthetisch scheppende en genietende mensch reikt even
eens boven 't schoone uit naar een hooger gebied en een
zuiverder sfeer van het bewustzijn: de bovenzinnelijke, trans
cendente wereld, die niet bewezen, slechts geloofd kan wor
den. In de aesthetische aanschouwing beleven we de schoone
schijn, het beeld der werkelijkheid, in 't religieuze ervaren we
't Wezen, de Grond der werkelijkheid.
In 't Goddelijke als het volstrekte, transkategoriaal alge
meene wordt de volledige synthese beleefd, die boven alle
persoonlijkheid en alle bewust-zijn uitgaat en daarom als 't
over-persoonlijke en overbewustzijn meer met 't gevoel be
naderd dan met 't begrip begrepen en met de Rede gedacht
kan worden. Want dit Hoogste wordt ten slotte slechts be
reikt door de mystieke schouwing en als het Mysterie beleefd.
De grootste moeilijkheid voor 't denken ontstaat nu daar, waar
de verhouding tusschen de Rede en deze mystieke schouwing
moet worden aangegeven ; want dat, was transkategoriaal,
transindividueel en boven-bewust is, ontsnapt aan alle posi
tieve redelijke bepaling en kan daarom door woorden en be
grippen niet begrepen worden, daar we alleen beschikten
over termen uit de sfeer van het bewuste denken. In het ge
loof wordt de Idee beleefd als hoogere eenheid van 't persoon
lijke en onpersoonlijke, maar de Rede kan alleen met negatieve
bepalingen en door te zeggen „'t is noch 't een, noch 't ander"
voor 't denken deze geloofsovertuiging klaar maken ; deze
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negaties zijn evenwel niet uitsluitend afwijzend, maar houden
tevens positieve erkenning in: de eenheid wordt als postulaat,
dus niet als ideeele eisch gesteld, doch als noodzakelijke voor
waarde voorondersteld. Deze Eenheid (men denke aan 't chi
neesche „Tao" en alle uitlatingen der mystieken over 't God
delijke) is het „niets", maar dit is geen „nihil negativum"
zonder meer maar een „nihil privativum", d. w. z. 't is een
boven alle menschelijke bepaling en beperktheid uitgaande,
hoogste Eenheid, die alleen daarom „niets" wordt genoemd
omdat alle „woorden er voor omkeeren" en de mensch dus hier
verstommen moet, gelijk een oud-indische text zegt. Daarom
is 't begrijpelijk, dat B. de H. een principieel onderscheid
maakt tusschen religie en „godsdienst" : 't religieuze in den
mensch aanvaardt en aanbidt Goddelijke als Mysterie als
Onzienlijke, dat in de vervoering des Geestes beleefd wordt.
Alle pogingen der officieele, dogmatisch gebonden, historische
godsdiensten om dit Goddelijke als persoonlijkheid, als macht,
of als 't gansch andere'' (Barth), als „mysterium tremendum",
als „irrationeel" (Otto) te bepalen, wordt afgewezen, omdat op
deze wijze religieuze gevoel a. h. w. geisoleerd wordt van 't
geheel onzer geestelijke bewustheid, terwijl het juist dit geheel
doordrenkt en schraagt. — De religieuze mensch beseft dat
empirische Ik overwonnen dient te worden om eeuwige
suprarationeele Zelf, den wereldgrond te beleven de gods
dienstige mensch gelooft alleen aan de waarde van openba
ringen, leerstellingen, vormen, belijdenissen eener Kerk. De
religieuze wordt als mysticus „vergottet", een met 't Godde
lijke, hoogste Zijn : „Religie (d. w. z. mystische religie) is ver
vulling, vol-making, voltooiing des levens: vervulling van den
geestelijken aanleg. Zij is het geestesleven in zijn volheid. Er
kent de theoretische rede het Universum als harmonie, waarin
de tegenstelling tot haar overwinning strekt en niets onttrok
ken is aan de eenheid der Idee, dan wordt deze erkenning tot
geestelijke werkelijkheid in mij in den innerlijken vrede der
religie. Daarnevens zedelijk bewustzijn en schoonheidszin gaat
de theoretische erkenning in deze religieuze beleving over".
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Vergelijken we dit laatste werk van B. de H. met zijn eerste
„Levensleer naar de beginselen van Spinoza" van 1900, dan
zien we hoezeer deze wijsgeer zijn denkwijze en zijn grond
beginsel trouw is gebleven, maar tevens hoezeer zijn denken
zich verdiept en verfijnd heeft.
Terwijl eerst Spinoza de wijsgeer was, wiens levensschou
wing ook de grondslag van die van B. de H. werd, zien
we hoe hij dan door Kant, Plato en Hegel beinvloed words.
Gebleven is de afwijzing van 't dualisme en van alle „ theo
nomie" en „heteronomie" ; hij blijft monist, maar 't „statisch"
monisme ontwikkelt zich tot een „dynamisch" monisme,
waarbij tevens de Kantiaanscbe kennisleer in haar afwijzend
gedeelte overgenomen en aangevuld words door 't speculatief
idealisme van Hegel en diens dialectiek. („De Weg tot het
Inzicht"). Maar ten zeerste onderscheidt hij zich toch van
Hegel, waar hij de mystieke aanschouwing als de hoogste top
van zijn eigen stelsel aanvaardt en tevens waar hij de dialec
tische methode alleen toepast op 't menschelijke geestes
leven, waarbij nog eens bijzonder de aandacht moet worden
gevestigd op de afwijzing van alle sociale beteekenis der
zedelijkheid. B. de H. ziet niet in staat of cultuur, maar in
innerlijk der persoonlijkbeid de hoogste en zuiverste venvezen

lijking van de Idee.
Nog op een ander essentieel verschil met Hegel-Bolland
moet ik de aandacht vestigen 1). Hoewel voor B. de H. evenals
voor Hegel-Bolland de Idee het wereldbeginsel is, onder
scheidt hij zich toch van deze denkers doordat voor hem de
Idee zich niet restloos als bet systeem der ervaring openbaart.
De wijsgeerige rede doordenkt bij Hegel-Bolland het logisch
kategoriaal systeem der ervaring volledig, d. w. z. zij heeft geen
hulp van eenig andere geestelijke bezinningswijze, bijv. de
verbeelding, noodig. Daarom is voor deze denkers bijv. de
dichtkunst niets dan een voorloopige en onrijpe wijsgeerig1) Zie voor 't volgende 't artikel van B. de H. „Wijsbegeerte en
Dichtkunst" Onze Eeuw 1923.
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heid. Zoo zegt Bolland : „de ware dichterlijkheid is als vol
ledige dichterlijkheid meer dan bekrompen of onontwikkelde
natuurlijkheid. Maar de ware menschelijkheid is zij nog niet."
(„Boek der Spreuken"). Voor B. de H. daarentegen is de Idee
voorwaarde dat iets, wat ook gedacht wordt. Zij is beginsel van
het geheele systeem der ervaring, van alle werkelijkheid. De
Idee is echter niet uitgeput in baar openbaring als ervaarbare
wereld : „de manifeste, openbare inhoud is het ware niet" —
al het ervaarbare is in zijn stelselmatigen samenhang „ sym
bool der 'dee".
Het rationeele verstaan der Idee is daarom niet voldoende;
de werkelijkheid is slechts moment, het moment der zelfonder
scheiding. (Zie „Wereldorde en Geestesleven" § 6). Hieruit
volgt, dat in de uitdrukking der Idee in de wereld, de Idee
zelve als „ verborgen inhoud" achterblijft, en tevens dat de
Idee als wezen in zich zelf door den dichter in symbolischen
vorm kan worden uitgedrukt. „De wijsgeerige rede gaat ver
gezelt van het dichterschap, dat door zijn verbeelding de kunst
is van het symbolisch inzicht. Het dichterschap bevat een wijs
heid, die voor een volledige bewustwording onmisbaar is."
Hiermede is dan gezegd, dat de Idee als mysterie door den
kunstenaar beleefd en geopenbaard wordt, en dat de dichter
een zinrijke taal spreekt, die aanduidt „juist wat aan een
begrip het andere is, dat in geen begrip is uitgedrukt : het
geestelijke gehalte des begrips als vertegenwoordiger van de
Idee zelve". Zonder de dichterlijke verbeelding zou den den
ker 't diepste wezen der Idee ontgaan en het denkerschap
een tekort lijden.
Deze waardeering der kunst, in t bijzonder der dichtkunst,
is zeer kenschetsend voor de persoonlijkheid van B. de H. en
daardoor onderscheidt hij zich dus ten zeerste van Bolland,
die in haar slechts gevoel en gevoeligheid zag, die de ware
wijsgeer te boven komt.
Ten zeerste onderscheidt hij zich tevens van Kant waar hij
diens formalisme wil te boven komen. In menig opzicht toont
hij zich daarin verwant met de „Phenomenologen" uit de
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school van Husserl, zooals een Max Scheler en een Nikolai
Hartmann, die eveneens dit Kantische formalisme willen over
winnen en naar een „Ontologie - d. w. z. een metaphysische
Zijnsleer streven hetgeen zoo kenschetsend voor de ontwik
keling der hedendaagsche duitsche philosophie is. Ook 't feit
dat de „intuitieve sebouwing" als 't hoogste wordt ingezien,
ligt geheel in de lijn van deze jongste ontwikkeling.
Wij willen nu nog enkele woorden wij den aan den essayist,
den schrijver van de „Ideestudies", de „Verborgen Har
monie" en „Vergezichten".
B. de H. is een der zeer weinige denkers, die tevens kunste
naars genoemd kunnen worden. Zijn essays zijn die literaire
vorm, waarin de wijsgeerige bespiegeling en tevens de dich
terlijke aanschouwing des levens elkaar ontmoeten, om beide
gelijkelijk tot hun recht to komen. Dezen vorm, die aldus
de samenvatting is van de philosophische bezinning, die niet
streeft naar „wetenschappelijkheid" zonder meer en van een
artistieke aanvoeling der werkelijkheid, beheerscht B. de H.
meesterlijk. Even ver van de dorheid en nuchterheid der vak
geleerdheid, als van een oppervlakkig en misleidend dilettan
tisme dragen deze studies het kenmerk eener schoone en diepe
menschelijkheid, die daarom zoo weldadig aandoet, omdat in
hen een wijze bezonnenheid en een soms dichterlijke, ja vrome
geestelijkheid uitgesproken is. Het idealisme van een mensch,
die leeft in en voor den Geest, gevoed met de rijke kennis der
denkwijzen van alle tijden, gedragen door de diepe overtuiging
van de hooge roeping van ons mensch-zijn, kan loutering en
verheffing geven aan een in alle opzichten zoo „rede - -loozen
en ontwrichten tijd als de onze. Geenszins worden in deze
studies verbijsterend-nieuwe inzichten, her-vormende ge
dachten uitgesproken, maar ze zijn „vormend" in de meest
eigenlijke beteekenis van het woord. flit hen spreekt geen
vurig agitator, die pleiten en overtuigen wil voor een nieuw
geloof of een nieuwe leer, maar wij hooren de kalme, bedacht
zame stem van een dichter-wijsgeer, die zich bewust is van de
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schoonheid der eeuwige Ideeen, welke zich spiegelen in de
aardsche vergankelijkheden en betrekkelijkheden. De stem
van een denker, die zich somwijlen verheft tot de schoone
verzekerheid van den ziener, welke rotsvast overtuigd is, dat
de oneindige goddelijke Geest zich in deze wereld uit tegen
stellingen en eindigheden verwezenlijkt.
Vragen wij ten slotte, welke waarde zijn denken voor het
Nederlandsche geestesleven van dezen tijd bezit.
Vergelijken wij B. de H. met de beide belangrijkste vertegen
woordigers der hedendaagsche wijsbegeerte in Nederland,
Bolland en Heymans, zoo kan men zeggen, dat hij noch het
taalscheppend vermogen en de encyclopedische kennis van
den eerste bezit, noch de zuiver wetenschappelijke betoog
trant van den andere vertoont, maar dat hij ongetwijfeld de
grootste kunstenaar in de hedendaagsche Nederlandsche
wijsbegeerte is. Hij streeft niet naar de zuivere „objectiviteit"
gelijk Heymans, hij heeft zeker niet de universeele belangstel
ling voor alle gebieden des geestes gelijk Bolland, maar hij is
een denker, die in zeer schoone, beeldrijke, soms dichterlijke
taal en stijl zijn geloof in de „verborgen harmonie" der wereld
en den geestelijken zin des levens belijdt die meer dan
vorscher, een dichter en ziener gelijk Plato is. Hij heeft den
onstuimigen wil tot verovering der wereld door het redelijk
denken en den drang naar verheldering der getroebelde wer
kelijkheid door het licht der eeuwige Idee. Hij kent niet de
wanhoop om de essentieele tragische gebrokenheid en het
smartelijk onvoldragene des levens, maar is vervuld van de
innige, ja vrome liefde tot den Geest der Harmonie, waarin
alle tragedies hun verzoening vinden.
Velen zullen vaak heviger accenten, een nauwer contact
met de problemen der alledaagsche werkelijkheid van hem
wenschen hij zal menigeen vaak te stichtelijk, te bezadigd
en bezonnen zijn en men zal hem een zekere levens-vervreem
ding verwijten. Maar toch schijnt mij zijn levenshouding die
van den waarachtigen dichter-wijsgeer, die in zijn hoogge
stemd idealisme leven en werkelijkheid onder het gezichts-
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punt der eeuwigheid ziet, die al het tijdelijke, vergankelijke,
onbestendige als zinnebeeld van het Hoogste aanschouwt.
Al is zijn denkwijze niet „ origineel", in dien zin dat zij geen
geheel nieuwe grondbegrippen heeft gevonden, al gaat zij
niet uit van een volstrekt nieuw beginsel en heeft dus de wijs
begeerte als „vakwetenschap" hem geen bijzondere ontdek
kingen te danken, Loch heeft hij met zijn geschriften en door
het levende woord talloozen, die van alle philosophie ver
vreemd waren, bereikt en zij zullen dezen rijken en fijnen
geest veel te danken hebben voor de vorming en verdieping
hunner persoonlijkheid. En hierdoor neemt B. de H. onge
twijfeld een belangrijke plaats in het Nederlandsche geestes
leven van dezen tijd in.
1921.
1927.

PROFETEN VAN DEN ONDERGANG DER
EUROPEESCHE CULTUUR
(GEORG SIMMEL EN OSWALD SPENGLER).
INLEIDING.
„Meine Freunde wir haben es hart gehabt, als wir jung
waren : wir haben an der Jugend selber gelitten wie an
einer schweren Krankheit. Das macht die Zeit, in die
wir geworfen sind — die Zeit eines grossen inneren
Verfalls und Auseinanderfalls, welche mit allen ihren
Schwachen und noch mit ihrer besten Starke dem Geist
der Jugend entgegenwirkt. Das Auseinanderfallen, also
die Ungewissheit ist dieser Zeit eigen : nichts steht auf
festen Fassen und hartem Glauben an sich. Man lebt
far Morgen, denn das Uebermorgen ist zweifelhaft. Es
ist alles glatt und zweifelhaft auf unserer Bahn, und
dabei ist .das Eis, das uns noch tragt so dann gewor
den : wir fahlen alle den warmen, unheimlichen Atem
des Tauwindes wo wir noch gehen, da wird bald
niemand mehr gehen 'carmen".
Nietzsche („Der Wille zur Macht").

Sinds Nietzsche deze profetische woorden schreef (1887)
en in zijn werken de ontreddering en ineenstorting der euro
peesche beschaving heeft verkondigd, zijn er in Duitschland
talrijke denkers verschenen, die zijn meedoogenlooze kritiek
op de hedendaagsche west-europeesche beschaving hebben
voortgezet. Het probleem der cultuur is voor velen een ob
sessie geworden ; talrijken lijden aan de ontaarding dezer cul
tuur. De voortdurend toenemende mechaniseering en speci
aliseering, de vervlakking en vergroving, de stijlloosheid, de
steeds dieper wordende kloof tusschen persoonlijkheid en
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gemeenschap, de vervreemding van de religie en de ontbin
ding aller tradities, kortom al datgene wat den „modernen"
mensch tot zulk een problematisch wezen maakt, vervult hen
met de grootste zorg en zij voorspellen dat een katastrophe
onvermijdelijk is. Georg Simmel, Oswald Spengler, Leo Probe
nius, Albert Schweizer, Ludwig Klages hebben, hoe verschillend
ook wat hun denkwijze en wereldbeschouwing betreft, Loch
dit met elkaar gemeen: zij zijn overtuigd van de ontaarding van
den hedendaagschen Europeaan en van de waardeloosheid
der „moderne cultuur". Alleen de vragen of hiermee 't einde
van alle cultuur gekomen is, of er nog een regeneratie denk
baar is, of de west-europeesche cultuur onherroepelijk ver
dwijnen zal, of in een grooter geheel zal worden opgenomen,
al deze vragen worden door hen geheel verschillend beant
woord. Hoe zij beantwoord worden hangs of van de persoon
lijkheid van den denker en het antwoord is ten slotte niet rati
oneel bewijsbaar maar berust op een religieus geloof of een me
taphysische overtuiging. Terwijl Simmel, Spengler en Klages
het probleem van pessimistisch standpunt bezien en hun pro
fetie ten aanzien onzer cultuur zeer somber luidt, zien we
bij persoonlijkheden als Frobenius en Schweizer een grooter
optimisme en idealisme zoodat hun prognose een geheel
andere is.
Het is in dit opstel mijn bedoeling om twee van deze „pro
fetieen" nader te beschouwen. Wij zullen eerst een beschrij
ving geven van de „ tragedie der cultuur" gelijk Georg Simmel
deze heeft gezien in zijn studie „Der Begriff und die Tragoedie
der Kultur" (opgenomen in zijn bundel essays „Philosophische
Kultur" Leipzig 1911) 1) ; dan willen we in groote lijnen 't be
toog, dat Oswald Spengler in zijn veelbesproken werk „Der
Untergang des Abendlandes" (1919) geeft, volgen en ten slotte
de vraag naar de beteekenis van deze voorspellingen trachten
te beantwoorden.
1) Vgl. ook „Die Krisis der modernen Kultur" in den bundel „Der
Krieg und die geistigen Entscheidungen" (1917).
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In de eerste plaats dien ik nu het begrip „cultuur" zoo zui
ver mogelijk te bepalen en af te bakenen, want er zijn inder
daad weinig begrippen, wier zin zoO vaag en wier grenzen zoo
onbepaald zijn. Om dat duidelijk te maken, zal ik eenige defi
nities ten beste geven van „cultuur", zooals die thans worden
gehoord. Zoo zegt de Duitsche Socioloog Lexis : „Die Kultur
ist die Erhebung des Menschen aber den Naturzustand durch
die Ausbildung und Betatigung seiner geistigen und sittlichen
Krafte". Ostwald, de Nobelprijswinner en „Monist" beweert :
„Kultur ist Umformung der Energie in menschlich nutzvolle
Energie, maglichst Okonomische Ausnutzung der Energie
ohne Verschwendung solcher". Volgens den philosoof Rickert
is „Kultur der Name fur die Gater, welche allen Gliedern der
Gesellschaft wertvoll sein sollten". Naar Dr. Clay is „cultuur
tegenover de natuur te plaatsen met betrekking tot de opzet
telijke bedoeling, die in dat begrip ligt, tegenover het onop
zettelij ke en het onbewuste, het van zelf zoo-zijn en zoo worden
der natuur. Volgens Dr. Bierens de Haan is „cultuur de in de
natuur verschijnende geestelijkheid. De cultuur is die phase
van geestesleven, waarin de natuur nog niet verlaten is en de
geestelijkheid nog niet tot zuiverheid kwam. De cultuur is een
voorafgaand en voorloopig aan de natuur zich ontworstelend,
maar daaruit niet vrijgemaakt geestelijk bewustzijn".
Ik ben opzettelijk bij de opsomming van deze omschrijvin
gen uitgegaan van de m. vage en gelijkvloersche (Lexis en
Oswald) tot de hoogere en meer zuivere (Clay, Bierens de
Haan). Ik zal nu zelf trachten, ten einde tot een zoo groot
mogelijke klaarheid te komen, het waardevolle van de laatste
bepalingen te vereenigen tot een omschrijving en er bij voegen,
wat ik in deze mis. Een definitie, die aldus luidt : „Cultuur" is
geestelijke vormgemeenschap of vormgeworden geestesge
meenschap, zij is de tot bewustzijn gekomen maar onbewust
ontstane eenheid van alle geestelijke inhouden van een bepaal
den tijd. Zij is een synthese van waarden, die haar veruiterWolf.
6

82

PROFETEN VAN DEN ONDERGANG

lijking vindt in bepaalde vormen. Deze zijn aldus de zuivere
uitdrukking van het gemeenschappelijk belij den van den Gees t,
die zich in een bepaalden tijd manifesteert. Cultuur-vormen
zijn voor alles : de kunst, de wijsbegeerte en de godsdienst,
de verzakelijkingen van den Geest, die in een cultuurtijd
onderling met elkander samenhangen en een eenheid vormen,
gelijk de schakels van een keten. In de ware cultuur zullen de
kunstenaar, de wijsgeer, de godsdienstige elkander verstaan,
omdat zij, hoewel met verschillende woorden eenzelfde ge
dachte in eenzelfde taal uitdrukken. Zij belijden eenzelfde
geloof en erkennen eenzelfde waarheid. Zij vormen een geestes
gemeenschap, die tegelijk vormgemeenschap is, waarin de zich
ontvouwende Geest zich verwezenlijkt en waarin de in samen
hang verbonden drapers der cultuur belevend of scheppend
zich spiegelen en „tot zichzelf komen". Dit moge in het
volgende nader toegelicht en omschreven worden. Ik heb ge
zegd : cultuur is geestelijke vormgemeehscbap of gevormde
geestesgemeenschap. Ik heb daarmede twee gedachten willen
uitdrukken, die tevens de cultuur naar boven en naar onderen
afbakenen. D. w. z. de cultuur is iets geheel anders dan uit
sluitend vormgemeenschap : beschaving (civilisatie), maar zij
is ook Been geestesgemeenschap zonder meer. Terwijl de uit
sluitend uiterlijke vormgemeenschap, zooals wij die in de
civilisatie hebben, dus de louter vormelijke en beschaafde ge
meenschap van menschen, nog niet aan de cultuur toe is, is de
innigste gemeenschap met den Geest in de mystiek en alle
hoogere zedelijkheid in laatste instantie de cultuur te boven.
Ik merkte zooeven op, dat de cultuur iets volstrekt anders is
dan de „civilisatie", dus de „beschaving". Dat dit zoo is, zal
ieder onmiddellijk toegeven. Beschaving is een uiterlijkheid,
een vorm zonder meer, een vrijwillige dienstbaarheid aan een
gemeenschappelijk verzamelde codex van voorschriften, waar
door de „ societas" een te volgen gedragslijn voorschrijft en
alle vergrijp er tegen zal wraken. Zij is een uiterlijk vertoon
zonder innerlijk gehalte, een masker en een spel. Maar dat de
techniek tot deze beschaving behoort en evenmin iets met
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cultuur uitstaande heeft, dat wordt minder algemeenbegrepen
en erkend. Wij leven weliswaar in een tijd, dat men al lang
zamerhand den roes door de verbijsterende ontwikkeling der
techniek en hare toepassingen te boven is. Wij zijn in de
uiterlijke beheersching der natuur zcic5 ver gekomen, dat wij
ons er niet meer over verwonderen. Onze macht over haar is
lets, dat zoo van zelf spreekt, onze kennis van hare krachten
zoo volmaakt, dat er bijna niets is, dat de moderne mensch
„technisch" onmogelijk vindt. Een van de noodlottigste ver
gissingen is nu, deze volledige niacin over en beheersching van
de natuur tot de cultuur te rekenen ; haar, zooals is geschied,
in hymnen te verheerlijken als de hoogste vorm, waarin het
menschelijk vernuft en de menschelijke energie zich heeft
verwezenlijkt en het „Maschinenzeitalter" van thans aan cul
tuurwaarde gelijk te stellen met bijv. de Renaissance. Zeker,
deze triomfzangen klinken schoon en met trots kunnen wij
onze machines aanschouwen. Een moderne fabriek met haar
daverende motoren en drijfriemen, een werf, waarop een
kolossale stoomboot wordt gebouwd, is grootsch en gewel
dig, ja wellicht „schoon", maar deze „schoonheid" is niet een
schoonheid van de ziel en van den geest, maar van den stof.
De volledige beheersching der materie kan toch nooit den
waarlijk geestelijken mensch bevredigen. Hij ziet in al deze
technische wonderen een triomf van het verstand, maar hij
voelt, dat de Ziel en de Geest er in te loor zijn gegaan. Hij ziet
in de verheerlijking dezer wonderen een min of meer naieve
ijdelheid van den mensch die „es so herrlich weit gebracht"
heeft, maar een waarlijk cultureele beteekenis kan hij er niet
aan toekennen en hij beseft, dat de beschaving misschien door
hen gebaat is, maar dat zij nimmer een cultuur waarborgen,
omdat de Ziel en de Geest tot zwijgen gedoemd zijn in deze
scheppingen. Reeds Goethe heeft gevonden, dat deze wereld
van techniek nimmer een ware cultuur zal voortbrengen. Hij
schrijft als grijsaard in 1825 aan Zelter : „Alles mein Teuerster
ist jetzt ultra, alles transzendiert unaufhaltsam im Denken
wie im Tun. Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das
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Element, worin er schwebt und wirkt, niemand den Stoff, den
er bearbeitet. Von reiner Einfalt kann die Rede nicht sein,
einfaltiges Zeug gibs es genug. Reichtum und Schnelligkeit
ist es, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt.
Eisenbahn, Schnellpost, Dampfschiffe und alle moglichen
Fazilitaten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete
Welt ausgeht, sich zu aberbieten und aberbilden, und dadurch
in der Mittelmassigkeit zu beharren." Goethe heeft gelijk ge
kregen. Een wereld van techniek is ontstaan, maar sevens een
wereld van middelmatigheden, een wereld van materieele
volmaaktheid en comfort, maar ook van geestelijke armoede
en ellende. De beschaving mogen een vormgemeenschap zijn,
maar zij blijft een vormelijke gemeenschap, want in haar heer
schen de conventie en de formule. Zij is en blijft van den
Geest vervreemd. De beschaving is nog niet aan de cultuur
toe, omdat zij Been gemeenschap van hoogere geestelijkheid,
maar van verfijnde stoffelijkheid is. De cultuur is een in de
natuur verschijnende geestelijkheid, maar niet een de stoffe
lijkheid beheerschende en de natuur exploiteerende verstan
delijkheid zonder meer. De cultuur kan de wetten der natuur
niet verloochenen, of op zijde zetten, maar zij zal deze in
een hoogere doelmatigheid en in meer ideeelen zin toe
passen en zich niet beperken tot hun zuiver practische aan
wending. Zij zal de beschaving en de techniek moeten ver
edelen, zoodat al datgene, wat nog de stoffelijkheid en de
natuurlijkheid niet te boven is, zal worden tot geestelijkheid
in organischen vorm.
Terwijl ik tot nu heb gesproken over datgene, wat aan de
cultuur nog niet toe is, wil ik nu nog even in het kort handelen
over dat merkwaardige gebied van het geestesleven, dat alle
cultuur te buiten gaande en zich boven haar verheffend, haar
niet van noode heeft en zoo bewijst, dat de cultuur in laatste
instantie niet 't hoogste kan zijn. 1k heb dat gebied reeds genoemd : de mystiek, d. w. z. de hoogste trap van geestesgemeenschap, die wars van allen vorm en elke vormelijkheid is
en daarom ook het liefst alle cultuur en cultus, dus vormge-
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meenschap ontvliedt om het „vormlooze" en „onzienlijke" te
naderen en te beleven. Reeds in den eenvoudig godsdienstigen
zin „komt het koninkrijk Gods niet met uiterlijk gelaat", maar
is binnen in den mensch en alzoo is de vorm, waarin dit gods
dienstige beleven zich hult, dus de kerk en haar cultus voor
haar van bijkomstige beteekenis. De ware mysticus kan in een
Indischen tempel, in een Gothische kerk, maar ook in de vrije
natuur, zelfs in het midden der samenleving zijn hoogste
extase beleven , hij is feitelijk in den diepsten zin alle cultuur
vijandig. Daarom konden zich de Franciskaner Monniken met
trots noemen de „nihil habentes omnia possidentes" : zij waren
de nietshebbenden en toch alles bezittenden. De grootste
godsdienstige genieen waren slechts zeer indirect scheppers
eener „cultuur", ja, zij haatten haar min of meer. Zoo staat op
dit gebied de meerderheid der bezinning boven de uiting, het
geestelijk bewustzijn boven de „cultuur". Maar niet alleen de
diepst godsdienstigen, de mystic', komen tot het Hoogste
zonder den omweg over de cultuur en hare vormen, ook het
groote scheppende genie als kunstenaar heeft de cultuur niet
direct van noode. Hoe paradox het ook moge klinken, toch is
het de waarheid, die alle historisch onderzoek zal bevestigen,
dat juist de meest eminente dragers der cultuur, die de voor
treffelijkste cultuurwerken hebben gewrocht, zoover wij weten,
zich nooit bijzonder druk gemaakt hebben over de cultuur
zelve, dus over de geestelijke vormgemeenschap. Waarom
dit zoo is, zal blijken, als wij nu tot ons eigenlijk onderwerp
overgaan : de cultuur en haar begrip en als wij aantoonen, wat
voor een merkwaardig psychologisch proces de wording en
ontwikkeling van een „cultuur", in subjectieven zin veronder
stelt en waarin volgens Simmel haar noodlottige tweeslachtig
heid gelegen is.
Terwijl wij dus tot dusverre de cultuur en hare verhouding
tot den mensch in meer negatieven zin hebben beschouwd,
zullen wij nu van de menschelijke persoonlijkheid uitgaande,
ons afvragen, hoe deze zich tot de cultuur en hare vormen
verhoudt, of en hoe zij in deze „ tot zich zelve" kan komen.
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Georg Simmel 1) heeft het subjectieve cultuurproces aldus om
schreven : „Het is de weg der gesloten eenheid, door de ont
plooide veelheid heen, naar de ontplooide eenheid". Deze
ietwat raadselachtige bepaling heeft nochtans een diepen
zin. Een der meest belangrijke feiten van het Leven bestaat
immers hierin, dat wij in het verwezenlijken onzer organische
en geestelijke persoonlijkheid een a. h. w. voorgeschreven
weg volgen ; terwijl al het anorganische slechts in en als het
tegenwoordige leeft en dus geen „ ontwikkeling" vertoont,
heeft elk organisme in zichzelf de mogelijkheid dit momen
teele te overwinnen krachtens de merkwaardige eigenschap
van alle leven, die men aldus kan omschrijven : in iederen
vorm, die het organisme tijdens zijn ontwikkeling bereikt, ligt
bij voorbaat reeds de mogelijkheid tot een volgend stadium.
Het Leven is in ieder oogenblik vol van het verleden en
zwanger van de toekomst. Daarom laat het zich ook nimmer
verstandelijk begrijpen, omdat geen ontleding het Leven in
zijn elementen en factoren zonder meer vermag op te lossen,
omdat het Leven een „ scheppend'' leven is, dat elk oogenblik
verandert, verkeert en toch bij al die veranderingen en ver
keeringen in het organisme zijn eenmaal voorgeschreven weg
blijft volgen. Het beste laat zich dat begrijpen bij de mensche
lijke persoonlijkheid. Ook deze ontvouwt zich naar een be
paalde wet. Ook in haar komen langzamerhand alle in aanleg
aanwezige sluimerende krachten en machten tot bewustwor
ding. Ook zij verwezenlijkt zich als eenheid van vorm en
inhoud. Wij doen feitelijk niets anders dan alle potentieel
aanwezige energie in ons actueel maken. Wij calqueeren
a. h. w. gedurende ons leven de in ons voOrgeschreven lijn.
Alle groei, alle ontvouwing, alle streven van ons ik zijn bij
voorbaat gegeven beloften, die tijdens ons leven min of meer
worden vervuld. Aldus is onze persoonlijkheid een complex
van inhouden, waarin de ziel „ tot zichzelve komt" en zichzelf
I) In zijn bovengenoemd opstel: „Der Begriff und die Tragodie der
Kultur".
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als eenheid realiseert. De eenheid van onze persoonlijkheid
is geen losse band van toevalligen, formeelen aard, ook geen
som van bewustzijnsinhouden of zielsgesteldheden, van ver
worven of overgeerfde eigenschappen, maar zij is de levende
synthese, waarin de ziel zich als eenheid ontwikkelt en tot
zelfbewustzijn komt. Het spreekt van zelf, dat dit alles slechts
in ideeelen zin to nemen is, dat zoo goed als nooit een mensch
zich aldus volledig zal kunnen verwezenlijken, in „vervulling"
zal kunnen treden en alle sluimerende krachten en vermogens
zich bewust zal kunnen maken, maar in theorie is dit Loch wel
het proces der persoonlijkheidsontvouwing : de in ons bij
voorbaat aanwezige mogelijkheid, verkeert zichzelve tot werkelijkheid. De gesloten eenheid ontplooit zich in een dyna
misch proces tot een veelheid van inhouden. In deze veelheid
van inhouden komt, zooals gezegd, de persoonlijkheid als
eenheid tot zichzelven. Zij verwezenlijkt zich nit de gesloten
eenheid van het onbewuste door en in een ontplooide veel
heid van inhouden en vormen tot een nieuwe thans ontplooide
eenheid van het bewustzijn. Aldus zijn de mogelijkbeden in
haar dan tot werkelijkbeden geworden. De ware vorming van
onze ziel geschiedt aldus van binnen-uit. Natuurlijk zullen de
opvoeding en omstandigheden van buiten-af haar min of meer
beinvloeden, ja haar ontwikkeling kunnen stremmen of zelfs
geheel onmogelijk maken, maar in de meeste gevallen zal zij
den haar voorgeschreven weg volgen en aldus tot zelfbewust
zijn komen. Hier nu is het punt, waarin nogmaals het groote
verschil tusschen beschaving en cultuur duidelijk wordt, want
een „gecultiveerd" mensch noemen wij iemand, die de vormen
en inhouden van bet geestesleven, die met zijn eigen ontwikkeling
en ricbting innerlijk verwant zijn, aan zich beeft aangepast, die
sleeks de met zijn persoonlijkheid harmonieerende geestelijke
waarden aanvaardt en hen van binnen uit voor zich zelve her
vormt. Aldus is de gecultiveerde persoonlijkheid niet een
veelheid van chaotische, door elkander heen dwarrelende
denkbeelden, gedachten en vormen en ook niet een opeen
stapeling van wetenswaardigheden, maar hij is de mensch, die
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van uit het middelpunt zijner persoonlijkheid al datgene naar
zich toe heeft getrokken, ivat hem een verdieping en vergeeste
lijking van zijn psychische ontwikkeling vermocht to waarborgen.
Hij heeft geluisterd naar die klanken en stemmen, die een
echo in eigen ziel verwekten ; hij heeft die vormen aanvaard,
die in harmonie met zijn innerlijke vorm waren. Hij heeft
m. a. w. die cultuurvormen uitgezocht en aan zich dienstbaar
gemaakt, waarin hij zich zelven kon spiegelen en waarin hij
tot zichzelven kon komen. Maar de beschaafde mensch heeft
zich passief laten leiden door krachten en machten uitsluitend
van buiten-af. Hij heeft slaafs de gecodificeerde wetten en
vormen der Samenleving gevolgd en de natuurlijkheid van
eigen wezen leeren beheerschen en beperken tot de goede
gedraging, die deze van hem eischte. Hem is de beschaving
een schoone tooi, een fraai gebaar, maar Been innerlijke drang
en noodzaak. Hij is „ gevormd" zonder inhoud. (Het spraakge
bruik onderscheidt dit zeer wel. Het spreekt bijv. van „ ge
cultiveerd fruit'', maar niet van een tot mast gecultiveerde
boomstam, d. w. z. het fruit had bij voorbaat de mogelijkheid
tot veredeling in zich en moest slechts door de van buiten-af
komende kracht en kennis van den mensch geholpen en „ ge
vormd" worden ; maar den booms tam die tot mast „be-schaafd"
wordt, is die mogelijkheid van het mast-zijn in beginsel
vreemd).
Cultuur is aldus innerlijke ontwikkeling, ontvouwing en
vorming met behulp of door middel van de van buiten of aan
wezige geestelijke cultuurvormen van verschillenden aard :
aesthetische, wijsgeerige en religieuse. De gecultiveerde
mensch aanvaardt die vormen, in zooverre hij met deze in
harmonie is. Hij heeft ze noodig, omdat hij zooals gezegd zijn
persoonlijkheid in en door hen verwezenlijkt, omdat hij aldus
in vervulling treedt en in deze „geestesgemeenschap" tot zich
zelven komt.
Wij hebben nu het cultuurbegrip nader omschreven en
bepaald. Wij zagen, dat de menschelijke persoonlijkheid, die
wij nu verder naar het philosophische spraakgebruik den
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„ subjectieven geest" zullen noemen, als zij tot gecultiveerd
heid wil geraken, de onderscheiden vormen der cultuur, die
van buiten-af zijn gegeven en die wij nu den „objectieven
geest" kunnen noemen, aan zich zelf moet aanpassen, om aldus
de synthese te vormen, waarin het wezenlijke van de persoon
lijkheid met het wezenlijke dezer cultuurvormen tot evenwicht
en harmonie zijn gebracht. Zooals wij vroeger gezien hebben,
zou dus de ware cultuur die zijn, waarin deze geestelijke vorm
gemeenschap zoo volledig mogelijk was. Daarin zouden immers
de subjectieve geestesinhouden en de objectieve geestes
vormen met elkander in evenwicht zijn. Daarin zouden de
individuen tegelijk cultuurscheppers en -dragers zijn. Daarin
ware een harmonische zuiverheid van inwendige en uitwen
dige verhoudingen gewaarborgd.
Wij gaan nu na of deze harmonie van den objectieven en
subjectieven geest in den hedendaagschen cultuurmensch
thans nog mogelijk is en wij zullen nu zien, hoe in het cultuur
begrip een tweeslachtigheid schuilt, die voor den „ geculti
veerden mensch" noodlottig kan worden. Spreekt Simmel van
„subjectieven" en „ objectieven" geest, dan bedoelt hij hier
mede, dat de menschelijke geest „uit zich zelf objectieve
normen, vormen, categorieen heeft. voortgebracht, die als
projecties van dezen „subjectieven geese' een in zekeren zin
onafhankelijk bestaan hebben. Al deze objectieve vormen :
kerk, kunst, wetenschap, die dus volgens deze beschouwing
niets anders dan de projecties en vormen van den subjectieven
geest zijn, hebben dan schijnbaar hun oorsprong in de spontane
behoefte van dezen subjectieven geest naar „vormgemeen
schap" gehad ; zoo is bijv. de „kerk'' als instelling de vormge
meenschap van het godsdienstig bewustzijn, waarin het zijn
behoefte naar wijding en stichting in den cultus bevredigde.
De harmonie tusschen het Absolute en den mensch was ge
waarborgd door de kerk en haar cultus, die zoo middel tot een
hooger doel waren. Maar niet alleen de kerk, ook de kunst en
de wetenschap zijn oorspronkeliik middel tot een hooger doel.
Al deze verzakelijkingen van den subjectieven Geest zijn,
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zooals gezegd, ontstaan uit de noodzakelijke behoefte het
Hoogere in bepaalde vormen te verwezenlijken en te besten
digen. Maar wat is volgens Simmel nu het merkwaardige ge
volg van dezen toestand ? De vormen en normen van den sub
ectieven Geest, die, gelijk wij zagen, oorspronkelijk afhankelijk
zouden zijn van de scheppende subjecten en hunne behoeften,
hebben een a. h. w. onafhankelijke zelfstandigheid verkregen.
Zij zijn tot op zichzelf staande vormen geworden, die een eigen
wettelijkheid en strekking bezitten en die niet meer uitsluitend
middel tot doel maar zicb zelven doel zijn geworden. Dit worde
weer verduidelijkt aan de kerk en haren cultus. Terwijl deze
eerst een vorm en een middel is, waarin de godsdienstige
mensch zijn innerlijke gevoel kan beleven en bestendigen ;
terwijl de cultus en ritus symbolen waren voor het Hoogste, is
in den loop der tijden de Kerk een zelfstandige macht gewor
den, met eigen wetten en dogma's. De cultus werd langzamer
hand min of meer zinledige vormelijkheid, het gebed werd
veelal mechanisch herhaalde formule. De Kerk werd een mach t,
die haar eigen wetten opstelde en haar eigen dogma's maakte.
Zij was niet meer uitsluitend middelaar tusschen den mensch
en God, zooals bijv. in het oudste Christendom, maar zij werd
reeds in de middeleeuwen een zelfstandige staat met politieke
strekking. In hoeverre nu, trots deze zelfstandigheid en de
machtspositie van de kerk, deze toch haar beteekenis voor
den godsdienstigen mensch kan blijven waarborgen, zal ik
hier niet nagaan. Genoeg zij het er op te wijzen, dat deze oor
spronkelijk als middel dienende vorm een zelfstandige macht
krijgt, min of meer ten koste van de individuen, wier vormge
meenschap zij is, ten bate van haar zelf en haar dienaren. Zoo
heeft bijv. de kunst, eerst middel tot doel voor het religieus
bewustzijn om tot schoone en verbeeldingrijke aanschouwing
van het Hoogste te komen, zich losgemaakt van dit bewust
zijn en is zelfstandig geworden. Zij is een rijk met eigen wetten
en normen : „Fart pour l'art". Zoo is, om een voorbeeld uit
een ander gebied te nemen, een politieke partij een gemeen
schappelijke schepping van eenige gemeenschappelijk over-
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tuigde menschen. Zij dijt uit van bemiddelend organisme tot
een dogmatische organisatie ; weer met eigen wetten en doel
stelling, die wellicht met die van haar oorspronkelijke schep
pers niet veel meer uitstaande hebben. Zij is den stichters en
leiders „boven het hoofd gegroeid" en niet meer middel tot
iets hoogers, maar zich zelven doel. Op alle gebieden van het
geestesleven en van het maatschappelijk leven zien wij het
zelfde verschijnsel. De vormen en verzakelijkingen van den sub
jectieven geest, die voor de subjecten eerst middel tot doel zijn
om den Geest te naderen, te beleven en te bestendigen, waarin
zij a.b.w. over een omweg tot zichzelve kunnen komen en zich
zelve zullen spiegelen, makers zich los van die subjecten en war
den zelfstandige rijken met eigen wetgeving, normen en principes,
veelal ten bate van haar zelf, ten koste van hun scheppers ;
wat eens middel tot doel was is zichzelven doel geworden. Wij
hebben weliswaar door deze splitsingen een onoverzienbare
verbijzondering en daardoor een onmetelijke rijkdom van we
tenschap, schoonheid en wijsheid verkregen ; maar wat zijn
de noodlottige en rampzalige gevolgen van de voortdurende
splitsing der zelfstandige ontwikkeling en de groei der cul
tuurvormen 7 Dat deze, die aldus onafhankelijk van den sub
jectieven Geest zijn geworden en hun eigen wettelijkheid en
doelstelling bezitten, een zoodanigen omvang aannemen en
tot zoo groote rijken uitgroeien, dat de subjecten niet meer bij
macbte zijn zichzelve in hen terug te vinden en in contact met
hen te blijven. Aldus worden zij van hen vervreemd, omdat zij
niet meer in staat zijn in de overstelpende massa van vormen
hun weg te vinden en dus hun eigen geestelijkheid slechts
zeer gebrekkig kunnen spiegelen. Zoo is de industrie, om
ook een voorbeeld uit een ander, niet cultureel, gebied te
nemen, die oorspronkelijk slechts de onmiddellijke behoeften
te bevredigen had, dus middel tot doel was, uitgegroeid tot
een uiterst samengestelde organisatie, die produceert en
produceert, onverschillig of er consumenten zijn. Zij is zich
zelven doel geworden. In de wetenschap is bijv. de philo
logie, oorspronkelijk middel om den tekst te interpreteeren,
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vaak tot een wetenschap van op-zichzelf-staande bijzonder
heden geworden, die weliswaar, wat de methode aangaat,
volmaakt is, maar die toch haar oorspronkelijken zin van hulp
middel der aesthetische of wijsgeerige interpretatie heeft ver
loren. En zoo is het in alle wetenschappen : een onoverzien
bare verbijzondering van alle takken en een overstelpende
massa van „speciale onderzoekingen". In de Kunst : een
overheersching van het technische en Bemis aan gehalte in
de Wijsbegeerte : een overheersching der kennisleer, enz. Dat
is volgens Simmel het „tragische" van het cultuurproces : de
zelfstandige ontwikkeling van den objectieven geest houdt geen
gelijken tred met de ontvankelijkbeid en de capaciteiten van de
subjecten en zoo ontstaat er een break tusschen den subjec
tieven en den objectieven geest. Want de subjecten kunnen
geen geestelijke vormgemeenschap vinden, omdat zij de synthetische kracht missen om uit de, door splitsing tot chaos verbrokkelde, cultuurvormen de eenheid te herstellen, die zij
voor hun innerlijke vorming zouden kunnen aanwenden en
waarin zij tot zichzelve zouden kunnen komen. Wat de indi
viduen van oudere cultuurperioden vermochten : zich in den
gemeenschappelijken vorm van den objectieven geest te spie
gelen omdat hun diepste wezen met deze vormen in harmonie
was, omdat zij cultuurdragers en -scheppers tegelijk waren,
dat is ons thans niet meer gegeven. Met onverbiddelijke en
onweerstaanbare kracht groeit de massa der vormen aan. Deze
splitsen zich weer en voortdurend proclameeren zich provin
cies tot eigen rijken en drukken ons door hun omvang met
een gevoel van onvermogen neer, dat diep smartelijk kan zijn.
Wij worden door de meest verschillende vormen en ideeen
geprikkeld. Alles zouden wij willen weten, alles aan onze
vorming dienstbaar maken, maar wij dolen rond in een baaierd
en weten niet, waar te beginnen. Daar zien wij een kunst
werk, dat ons boeit, maar daarnaast een, dat ons meer aan
trekt en een derde wat ons nog belangrijker schijnt daar
een probleem, dat onze aandacht treks, maar waar wij toch
niet rustig over kunnen nadenken, omdat daarmede andere,
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historische, samenhangen, die ons onmisbaar voor het goede
begrijpen van het eerste dunken. Daar lezen wij jets van het
werk van een diehter en willen het heele werk en zijn tijd
leeren kennen, maar hoe en waar te beginnen? En zoo worden
wij van het een naar het andere rusteloos gedreven en leeren
noch het kunstwerk, noch het probleem, noch het werk van
den dichter en diens tijd wezenlijk kennen. Er is te veel. Wij
lijden honger, hoewel er een overvloed van spijs is, want
wij weten niet, waarmede wij moeten beginnen. Wij zijn de
„omnia habentes nihil possidentes". Wij ontvangen vele en
velerlei prikkels en indrukken, maar een eenheid zien wij niet,
omdat wij het vermogen tot synthese missen. Dat wat wij
als het ideaal van den gecultiveerden mensch hebben be
schouwd : de synthetische eenheid van het bewustzijn, die
van binnen uit groeiend en zich ontplooiend zich aan de ge
geven cultuurvormen aanpast, om aldus als geestelijke per
soonlijkheid zichzelf te vinden en op te bouwen, blijkt een
onmogelijkheid voor ons. Wij mogen knap in een bepaald vak
zijn, op de hoogte van een zeker aantal feiten, georienteerd
in een bepaald onderdeel der wetenschap of kunst, maar
„ontwikkeld" en „ gevormd" in den waren zin des woords
kunnen wij niet meer zijn. In den doolhof der cultuurvormen
kunnen wij den weg niet meer vinden. De vormgemeenschap
is onmogelijk, omdat de vorm verloren is, waarin wij de een
heid konden vinden. De geestesgemeenschap en -verwant
schap is in dezen zin onmogelijk, omdat wij niet weten, waar
in de algeheele verbrokkeling de Geest te vinden en te
beleven. Al het harmonische, evenwichtelijke van oudere
cultuurtijden is ons vreemd geworden, omdat wij niet de rust
en bezinning kunnen bereiken, die een evenwichtelijke en
eenvoudiger gesteldheid kon waarborgen en zoo staan wij
machteloos tegenover ontelbare wetenschappen en kunsten,
industrieen en organisaties. Zeker, voor het leven der practijk
zal ieder zijn plaats in deze organisaties en „vakken" weten,
maar hij is daarom ook gedoemd tot eenzijdigheid. Slechts een
klein deel van een bepaald gezichtspunt zal hij beheerschen
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en overzien, maar zoodra hij buiten zijn voorgeschreven weg
gaat, zal hij in wanhoop al terstond moeten beseffen, dat
hij gedoemd is een eenzijdige specialist te blijven, wig geen
menschenkracht en -geest bij machte is het geheel als Eenheid
te aanschouwen. dit is de oorzaak van de crisis van onze
cultuur. Wij zijn historisch te zeer belast wij voelen, dat wij
niet langer meer die verbijzondering en verbrokkeling, die
onrust en onevenwichtelijkheid, kortom die discrepantie van
den subjectieven en objectieven geest kunnen verdragen, dat
onze cultuur met al hare heterogene vormen en inhouden, in
plaats van een zegen, een verschrikking is geworden en dat
zij aldus met zichzelf in tweestrijd is geraakt. Wij beseffen,
dat wij allen werkelijken stiji missen, die slechts de vorm
geving, de zich in vormen openbarende syntbese van inhou
den zijn kan. De stijlloosheid van onzen tijd is het duidelijke
bewijs voor hare cultuurloosheid, want wat oudere cultuur
perioden vermochten, omdat in deze nog een harmonie van
subjectieven en objectieven geest bestond : een eigen stijl
scheppen, is ons onmogelijk geworden. Geen kunstenaar zal
meer uit den chaos dien vorm kunnen vinden, die de diepste
uitdrukking van ons wezen is. De oude stijlvormen zijn niet
langer toereikend om dit chaotisch levensgevoel uit te druk
ken en een nieuwe stijlvorm is onmogelijk, omdat immers het
moderne levensgevoel geen eenheid vertoont. (Nietzsche heeft
dezen noodtoestand eens aldus gekenschetst : „ Unsere Gesell
schaft von heute reprasentiert nur die Bildung, der Gebildete
fehlt. Der grosse synthetische Mensch fehlt, in dem diese
verschiedenen Krafte zu einem Ziel unbedenklich ins joch
gespannt sind. Was wir haben ist der vielfache Mensch, das
interessanteste Chaos, das es bis jetzt gegeben hat, aber nicht
das Chaos vor der Schopfung der Welt, sondern hinter ihr").
En Simmel zegt ten slotte : „Der ins Unabsehbare wachsende
Vorrat des objektivierten Geistes stellt Ansprache an das
Subjekt, schlagt es mit Gefahlen von eigener Unzulanglichkeit
und Hilflosigkeit, spinnt es in Gesamtverhaltnisse, deren
Ganzem es sich nicht entziehen kann, ohne doch ihre Einzel-
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heiten bewaltigen zu konnen. So entsteht die typische, pro
blematische Lage des modernen Menschen, das Gefahl, von
einer Unzahl von Kulturelementen umgeben zu sein, die far
ihn nicht bedeutungslos, aber im tiefsten Grunde auch nicht
bedeutungsvoll sind."
Om deze cultuurbeschouwing geheel te verstaan en onze
eigen houding er toe te bepalen dienen we de ons iets dieper
in Simmels levensleer en wereldbeschouwing te verdiepen.
Terwin Simmel eerst positivist en „relativist" was, die alleen
de betrekkelijke waarheid van alle kennis en alle denken kon
aanvaarden, is hij in zijn latere werken 1 ) metaphysicus ge
worden. Sterk beinvloed door de philosophie van Bergson,
diens leer van de scheppende ontwikkeling van den „élan
vital" en zijn irrationalisme en intuitionisme, heeft ook Simmel
het Leven als hoogste beginsel aanvaard. Met Been afge
trokken formules en begrippen laat zich dit Leven systema
tisch beschrijven en logisch begrijpen. Simmel is dus een der
hedendaagsche wijsgeeren die niet door bet denken
leven
willen laten beheerschen, maar voor hem is alle denken afbanke
lijk en een product van 't levensproces. 't Leven is voor Simmel
een vitaal-teleologisch gebeuren dat als het fundamenteele
feit van alle bestaan wordt beleefd en ervaren. 't Leven als
proces schept telkens nieuwe vormen, gestalten en ideeen,
d. w. z. voor hem is „leven steeds meer leven en meerder dan
leven". Het metaphysische karakter van dit levensproces blijkt
volgens Simmel daarin, dat het altijd weer boven zich zelve
uitwijst naar een rijk van ideeele normen en waarden. Het
Leven wordt door dat, wat Simmel de „ Achsendrehung" noemt
(men zou ook kunnen zeggen de „om-wenteling"), van het
oorspronkelijk zuiver vitale, teleologische proces tot bet ideeele
geestesproces, (vgl. 't hoofdstuk „Vorformen der Idee" in
„Lebensanschauung''). In geobjectiveerde vormen en normen,
die aldus de projecties van louter subjectieve behoeften en
1) Vgl. vooral zijn boek „Lebensanschauung, vier metaphysische Kapi
tel" (1918).
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idealen zijn, openbaart het geestesleven zich ; dit heeft daarom
feitelijk niet meer dan toevallige en betrekkelijke beteekenis.
Volgens Simmel schept het Leven immers deze vormen en nor-.
men geheel uit zich zelf. Deze zijn a. h. w. de „neerslag" die de
cosmische levensstroom met zich mede voert ; 't slib dat hij
tijdens zijn loop hier en daar doer bezinken. Maar deze „neer
slag", deze cultuurvormen, -normen en -waarden groeien
allengs tot geweldige machten aan, die ten slotte den stroom
kunnen stremmen, zoodat hij tot stilstaan komt. Derhalve
noemt Simmel de cultuur een „tragisch" proces ; de geobjec
tiveerde subjectieve waarden en normen worden immers een
ondragelijke last, omdat de subjecten, de persoonlijkheden,
die deze zelf hebben geschapen niet meer bij machte blijken de
immanente ontwikkeling dezer normen en waarden te volgen
en aan hun eigen vorming dienstbaar te maken. Zij gaan als
vijandige machten tegenover hen staan, zoodat zij 't smartelijk
gevoel hebben daaronder te zullen bezwijken.
Gaat men van 't Leven als het kosmisch, metaphysisch gebeuren en van den 'outer subjectieven oorsprong aller waarden en normen uit, dan moet men wel gelijk Simmel de cul
tuur als een tragisch proces beschouwen, want de spanning
tusschen de, naar zelfstandige immanente wetten zich ont
wikkelende, cultuurvormen en de subjecten, die deze zouden
hebben voortgebracht, bestaat dan inderdaad, en een conflict,
ja een catastrophe is dan ook onvermijdelijk.
Maar 't is de vraag of 't Leven werkelijk bet hoogste beginsel
en 't „irrationalisms" de grondslag voor de metaphysica kan en
mag zijn, gelijk dit Bergson en met hem de geheele moderne
„levensphilosophie" meent 1). Immers het blijkt dan volstrekt
onbegrijpelijk en raadselachtig hoe dit, in zijn diepste wezen,
„irrationeele" Leven uit zich zelf, door een immanente „om
wenteling", logische, ethische, Festhetische normen, cultuur
vormen kan hebben geschapen, en evenmin is het begrijpelijk
1) Vgl. hiervoor de critiek van H. Rickert in zijn boek : „Die Philosophie
des Lebens'', Tubingen 1920.
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hoe de subjecten zelve waarden kunnen voortbrengen die
meer dan subjectieven zin hebben. Dus hoe 't vitaal-teleolo
gische natuurproces in 't geestelijke cultuurproces verkeert,
dat kan de levensphilosophie niet aannemelijk maken.
Het wijsgeerige idealisme daarentegen, gelijk dit ten on
zent door Dr. Bierens de Haan wordt vertegenwoordigd,
schijnt mij 't wezen der cultuur beter te verstaan. Dit gaat,
gelijk bekend, uit van de dialektiek der Idee, die de Natuur
als antithese tegenover zich stelt om daarna in het synthetisch
cultuurproces deze te overwinnen. Alleen door 't Leven (de
Natuur) te beschouwen als phase van een in diepste wezen
geestelijk, metaphysisch gebeuren, kan men de cultuur in haar
ware beteekenis begrijpen. Het bestaan van transsubjectieve
normen en waarden en a prioriscbe ideeen en idealen wijst onge
twijfeld op een boogere geestesorde, die zicb in bet cultuurproces
openbaart. Geen toevallige, tijdelijke scheppingen van wille
keurige subjecten zijn aldus de culturen, maar ze zijn schep
pingen van eeuwige ideeele beteekenis omdat op bepaalde
ivijzen het algemeen-menscbelijke zicb als Idee daarin beet ver
werkelijkt.
Simmers pessimistische beschouwingen zijn alleen als de
konsekwentie van een uitsluitend biologisch gefundeerde,
„irrationalistische" metaphysica te begrijpen. Nochtans heb
ben zijn beschouwingen zeer groote waarde, omdat hij de
ontaarding der „cultuur" in „civilisatie" en de noodlottige
gevolgen daarvan : de uiterste differentieering en ten top ge
dreven specialisatie, voor den hedendaagschen westeuro
peeschen mensch zoo duidelijk heeft gezien en beschreven.
Maar een geneesmiddel voor dit lijden vermag toch Simmel
ons niet te geven.

Na dit pessimistische oordeel van Simmel, die in zijn wer
ken dus tot de gevolgtrekking komt, dat de cultuur een, in
haar diepste wezen „tragisch" te noemen, proces is, omdat
het de kiemen van zijn eigen ondergang reeds bij voorbaat
Wolf.
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met zich mee brengt, zullen we nu de beschouwingen van
Oswald Spengler 1) leeren kennen, die niet minder pessimis
tisch luiden. Spengler onderzoekt echter het cultuurprobleem
volgens een geheel andere methode dan Simmel.
Spengler beschikt over een verbijsterend groote kennis op
de meest verschillende gebieden. Dit maakt ook de critische
beoordeeling van 't geheele, zeer omvangrijke, werk feitelijk
onmogelijk. Want niemand zal wel in staat zijn, een boek, dat
zoowel historische, natuurwetenschappelijke en wiskundige,
als kunsthistorische, wijsgeerige en sociale vraagstukken be
spreekt, aan een grondige critiek te onderwerpen. De schrijver
is blijkbaar evenals Houston Stewart Chamberlain een autodi
dact en een polyhistor. Maar gelijk in diens „Grundlagen des
19. Jahrhunderts" worden ook in dit boek vraagstukken be
sproken en opgelost, niet met de voorzichtigheid en de nauw
gezetheid van den zuiver-wetenschappelijken vorscher, die
zich voortdurend rekenschap er van geeft of hij datgene, wat
hij te berde brengt ook verantwoorden kan, die tracht alles,
wat hij beweert te documenteeren en zooveel mogelijk aan de
feiten te toetsen, maar op zeer persoonlijke en apodictische
wijze, zonder dat de schrijver zich altijd de moeite geeft zorg
vuldig te bewijzen, wat hij beweert. Toch is ook dit boek niet
tegenstaande zijn volstrekt „ onwetenschappelijk" karakter een
werk van niet alledaagsche beteekenis. Al zal het voor menig
geleerde een steen des aanstoots zijn, al zal veel van dat wat
er in gezegd is weerlegd kunnen worden door specialiteiten
op verschillend gebied, al zijn er ongetwijfeld veel gewilde
constructies in te ontdekken, al is de toon waarin de schrijver
spreekt vaak onuitstaanbaar zelfbewust, toch dwingt het onze
voile achting af en niemand zal het na de lectuur zonder een
groote verrijking van zijn kennis ter zijde leggen. Spengler's
werk wil een nieuwe wijsbegeerte der geschiedenis geven,
die het verleden anders interpreteert dan tot dusverre het
1) „Der Untergang des Abendlandes-. Umrisse einer Morphologie der
Weltgeschichte. 2 deelen, 1919 en 1922.
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geval is geweest en die tevens waagt een voorspelling van de
toekomst van ons werelddeel te geven, een toekomst, die er
volgens hem niet rooskleurig uitziet. Want — en dit is het
essentieele van zijn betoog evenals de culturen der oud
heid perioden van bloei en verval hebben vertoond, zoo gaat
ook de beschaving van het moderne Westelijk-Europa onher
roepelijk den ondergang tegemoet. Onze hedendaagsche
beschaving vertoont op alle gebieden de symptomen eener
volstrekte onttakeling. Deze stelling is in 't geheel niet nieuw ;
reeds vaak hebben de historici ons den spiegel van het verle
den voorgehouden en onzen tijd vergeleken met het onder
gaande Romeinsche Keizerrijk, om daaruit gevolgtrekkingen
voor de toekomst te maken ; maar wat Loch wel nieuw is, dat
is de methode van Spengler's boek.
Hij laat zien, dat 't geschiedkundig onderzoek, dat de ver
schillende historische verschijnselen met elkaar heeft verge
leken, tot dusverre zeer eenzijdig, fragmentarisch en daardoor
ontoereikend is geweest. Wel heeft men reeds vaak verschil
lende verwante verschijnselen met elkaar vergeleken en op
hun overeenstemming gewezen, (b.v. het optreden van Napo
leon met dat van Caesar en Alexander — den bloeitijd van
Florence met dien van Athene), maar deze vergelijkingen
waren vaak willekeurig. Nimmer heeft men, volgens hem, ge
poogd deze analogieen in de geschiedenis methodisch te
onderzoeken.
Spengler meent nu, dat het mogelijk is in de geschiedenis
een steeds weer terugkeerende overeenkomst der verschijn
selen te onderkennen. Het lijkt hem b.v. mogelijk een zinne
beeldig verband te zien tusschen de wiskunde der Grieken,
Arabieren, Indiers, West-Europeanen en hun kunst, architec
tuur, metaphysica en lyriek. Zoo wordt voor Spengler de ge
schiedenis een geschiedenis van symbolen. Alle verschijnselen
der historie hebben een zinnebeeldige beteekenis en hij tracht
overal steeds het „typische" in de verscheidenheid der ver
schijnselen te onderzoeken. Hij wil laten zien, dat de opvat
ting, die men heden ten dage van de „geschiedenis" heeft,
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zeer beperkt, ja bekrompen is. Wij beschouwen niet alleen als
„geschiedenis" te uitsluitend die van West-Europa, maar wij
veronderstellen, dat onze opvatting der historie de eenigmogelijke is. Spengler toont aan, dat de Grieken b.v. in het geheel geen orgaan hadden voor datgene, wat wij geschiedenis
noemen. De Grieken waren „ahistorisch", ze hadden geen
gevoel voor de beteekenis van het „worden". Ook de Indiers
hadden daarvan geen besef, wat hun gebrek aan een astro
nomie en Bemis aan een kalender bewijst. Slechts de Egyp
tenaar had groote belangstelling voor het historische. Hij is
de eenige mensch der oudheid, die „geschiedenis" kende en
als zoodanig beleefde, wat zich symboliseert in zijn mummies
en pyramiden. Zoo komt Spengler tot de slotsom, dat wat
wij „wereldgeschiedenis" noemen, slechts zeer betrekkelijke
waarde en beteekenis bezit. „Weltgeschichte ist unser Welt
bild, nicht das der Menschheit I Fur den indischen und den
antiken Menschen gab es kein Bild der werdenden Welt als
Art und Form der Anschauung und vielleicht wird es, wenn
die Zivilisation des Abendlandes, dessen Trager wir Heutigen
sind, erloschen ist, nie wieder eine Kultur und also einen
menschlichen Typus geben, far den Weltgeschichte, eine
Form, ein Inhalt des kosmischen Bewusztseins ist".
Maar ook de gebruikelijke scheiding tusschen „Oudheid",
,,Middeleeuwen" en „Nieuwen Tiid" is volgens Spengler
uiterst willekeurig en van zeer betrekkelijke waarde. Door
deze scheiding te maken hebben de historici het beeld der
geschiedenis vervalscht. De geschiedenis van cultuurperioden,
die duizenden jaren hebben geduurd, zooals de Oud-Egyp
tische en de Chineesche worden door deze beschouwings
wijze van uiterst geringe beteekenis geacht, terwijl bijv. de
tijd van Luther of Napoleon of tot in de kleinste bijzonder
heden als belangrijk wordt beschouwd. En zoo ontstaat er een
gezichtsbedrog. Omdat bijv. de geschiedenis der Chineezen
voor ons onbelangrijk is, wordt zij verwaarloosd. Dit standpunt zou den Chineeschen historicus het recht kunnen geven
van zijn kant een wereldgeschiedenis te schrijven, waarin de
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Kruistochten en de Renaissance, Caesar en Frederik de Groote
als onbelangrijk stilzwijgend worden overgeslagen. Spengler
vindt 't belachelijk, tegenover den „nieuweren tijd", die eenige
eeuwen duurt, de geheele Oudheid te plaatsen als een „voor
spel", terwijl deze toch duizenden jaren heeft geduurd. „Das
ist unsere ,Weltgeschichte'. So denkt der Neger, der die Welt
in sein Dorf, seinen Stamm und den Rest einteilt und der
den Mond ftir viel kleiner ansieht als die Wolken, die ihn
verschlingen".
Spengler wil daarentegen alle historische tijdperken als ge
heel gelijkwaardig beschouwen en hij noemt dit een volstrekt
omwentelende, „copernicaansche" ontdekking. Maar ook de
opvatting, alsof de geschiedenis de afspiegeling ware van
een geleidelijken vooruitgang der menschheid, wijst Spengler
beslist af. De geschiedenis heeft geen programma en geen
einddoel.
Wat veelal als „einddoel" wordt beschouwd is de verdere
hoogere ontwikkeling der menschheid. Maar de „menschheid"
heeft geen „doel", evenmin als de soort van de vlinders of de
orchideeen een „doel" heeft. De „menschheid", is bovendien
een begrip zonder inhoud, zij bestaat in werkelijkheid niet.
Spengler ziet in de geschiedenis niets anders dan verschijn
selen van een groot aantal machtige culturen waarvan hij er
acht onderscheidt, die gebonden zijn aan een bepaalden
bodem en die ieder haar eigen leven en haar eigen dood ster
ven : „Es gibt aufblahende und altemde Kulturen, Volker,
Sprachen, Wahrheiten, Gotter, Landsschaften, wie es junge
und alte Eichen und Pinien, Blaten, Zweige, Blatter gibt, aber
es gibt keine alternde „Menschheit".
Zoo is Spengler's beschouwingswijze een bij uitstek scepti
sche en relativistische. Hij erkent geen „onomstootelijke waar
heden", geen „onsterfelijke kunstwerken", niets blijvends en
niets algemeens. Spengler wil, alleen zooals gezegd, in de ge
schiedenis een oneindige verscheidenheid van vormen zien,
waarin steeds zich herhalende, typische wetmatigheden te on
derkennen zijn. Hij wil dit steeds-zich-herhalende naspeuren
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en als noodzakelijk leeren begrijpen, en b.v. de verschijnselen
der Egyptische, Indische, Babylonische, Chineesche, Wester
sche culturen als uiting van de „zielen" dezer culturen en hun
ontwikkeling, bloeitijd en ondergang als noodwendig leeren
inzien.
Spengler behandelt nu in dit werk, dat bestaat uit twee dee
len, den „ondergang van het Avondland". En hij ziet dezen
ondergang als een noodzakelijk gevolg van de verkeering der
„cultuur" in „beschaving". „Cultuur" is voor Spengler het ont
waken der ziel van een volk uit den onbewusten oertoestand
tot zelfbewustzijn en de ontwikkeling en vorming dezer ziel.
Deze vorming heeft steeds op een bepaalden bodem. plaats,
waaraan de cultuur gebonden blijft. Zoolang in eene cultuur
alle mogelijkheden van godsdienstig leven, staatvorming, taal
schepping, kunsten en wetenschappen nog niet zijn uitgeput,
zoolang ze haar bestaan kan bestendigen en verdedigen tegen
alle machten van buiten, bezit de cultuur nog ontwikkelings
mogelijkheden, maar zijn deze mogelijkheden uitgeput, stolt
haar bloed, verslapt haar kracht, verstart haar leven, dan ver
keert een cultuur in ziellooze „civilisatie". En dezen lijdensweg
gaan noodwendig alle culturen. Schuchter verlangen, manne
lijke, straffe heerschappij, droeve levensmoeheid en onmacht,
dit zien wij zich herhalen in alle tijden, bij alle volken, in alle
kunsten, godsdiensten en wetenschappen. Spengler geeft vele
voorbeelden van zulk een „gelijktijdige" opkomst, bloei en
verval. Hij laat in zeer interessante tabellen de overeenkomst
zien tusschen de „gelijktijdige" geestesperioden, kunstperio
den en politieke perioden in de Egyptische, „faustische",
Antieke, Arabische en West-Europeesch cultuur.
Hoe luiden nu de diagnose en prognose voor onzen tijd ?
De strekking van zijn geheele werk is, zooals gezegd, te bewij
zen, dat de West-Europeesche cultuur te gronde gaan moet,
omdat ook zij in „civilisatie" is verkeerd. West-Europa heeft
thans geen levende ziel meer, maar een ontledend en vermin
kend vemuft, het heeft geen organische, maar een mechanische
opvatting van het leven ; het bezit geen mythen meer, geen
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groote metaphysische stelsels, geen groote scheppende kun
stenaars en natuurvorschers :
„Kultur und Zivilisation das ist der lebendige Leib eines
Seelentums und seine Mumie. So unterscheidet sick das WestEuropaische Dasein vor 1800 und nach 1800, das Leben in
Palle und Selbstverstandlichkeit, dessen Gestalt von innen
heraus gewachsen und geworden ist, und zwar in einem
machtigen Zuge von den Kindertagen der Gotik an bis zu
Goethe und Napoleon, und jenes spate, kiinstliche, wurzelloze
Leben unsrer groszen Stadte, dessen Formen der Intellekt
konstruiert".
De West-Europeesche mensch heeft alle mogelijkheden
op elk gebied volstrekt uitgeput. We hebben geen natuur
wetenschap, geen kunst, geen wijsbegeerte, die nieuwe as
pecten toonen, te verwachten. Wat wel te verwachten is, dat
is een reusachtige politieke expansie der staten. Evenals het
ondergaande Romeinsche rijk het „imperium romanum" heeft
gesticht, zoo is ook van het ondergaande Europa iets dergeWks te verwachten. Imperialistische veroveringspolitiek te
bevorderen, dat zal, trots alle socialistische bewegingen het
laatste doel zijn. Zoo ziet Spengler in de figuur van den auto
craat Cecil Rhodes den modernen Caesar, den typischen ver
tegenwoordiger van dezen tijd. Met zijngeweldigekolonisatie
plannen, zijn geldpolitiek, met zijn macht over alle middelen
om zijn ideeen te verwezenlijken is hij kenschetsend voor den
West-Europeeschen beschavingsmensch van heden en toe
komst. In het leven van dezen energieken man ziet Spengler iets
grootsch, dat hem imponeert. Sommigen zullen het betreuren,
dat onze beschaving zulke menschen heeft voortgebracht, en
nog zal voortbrengen, maar volgens hem is dit het noodlot
der geschiedenis, waartegen geen sentimenteele klachten iets
vermogen.
Hiermede is in groote lijnen de hoofdzakelijke inhoud van
dit werk geschetst. Wij zullen nu nog eenige punten nader
toelichten en ons daarna afvragen welke blijvende beteekenis
Spenglers beschouwingen hebben en wat de waarde van zijn

104

PROFETEN VAN DEN ONDERGANG

voorspellingen voor ons kan zijn 1 ). In de eerste plaats nog jets
over de methode die Spengler in zijn werk toepast.
Belangrijke van deze methode lijkt mij de gedachte der
„morphologie" ; d. w. z. Spengler wil in Goethes geest voor
alles de culturen als levende eenheden, gestalten, organismen
zien en beschrijven. Hij wil geven een reeks van phenomeno
logische beschouwingen, waarbij 't diepste wezen der culturen
tot openbaring zal komen. De culturen zijn dus voor hem or
ganische eenheden, die als psychische vormen („Gebilde")
zich ontwikkelen en to gronde gaan. Voor Spengler staan er
meer van deze culturen dus psychische eenheden, naast
elkaar zonder elkaar to beinvloeden. Hij meent niet alleen de
„Idee", diepste wezen van deze cultuurorganismen to kun
nen bepalen en 't essentieele van 't bijkomstige to kunnen
scheiden, maar buitendien meent hij datgene wat alien met
elkaar gemeen hebben
typische, „wetmatige - to kunnen
aantoonen. Hij zoekt dus naar analogieen ; wat niet deze „ty
pische'' analogieen vertoont is voor hem bijkomstig en words
als niet belangrijk buiten beschouwing gelaten.
Spengler noemt zich gelijk Simmel „irrationalist" d. w. z. ook
voor hem is de intuitie de hoogste kenbron ; daarom is de
„aanschouwing" hem zoo dierbaar en meent hij dat de ge
schiedenis alleen maar kan worden geschreven door menschen
die door deze intuitieve aanschouwing 't essentieele kunnen
beleven. 't Leven, de Idee, de Gestalte is nimmer op de wijze
der nuchtere ontleding of berekening to verstaan. (Dat Spengler
steeds over Bergson met een zekere minachting spreekt be
wijst, dat hij hem nimmer gelezen heeft 1)
Spengler is sevens „pragmatist" to noemen ; hij beweert bijv.
in het tweede deel van zijn werk „Das Denken mag sick
selbst noch so gewaltige Ziele setzen, in Wirklichheit bedient
sic!) das Leben des Denkens zu seinem Zwecke and gibs ibm ein
lebendiges Ziel ganz unabbeingig von der Losung abstrakter
1) Vgl. voor 't volgende ook Theodor L. Haering : „Die Struktur der
Weltgeschichte", Tubingen 1921.

DER EUROPEESCHE CULTUUR

105

Aufgaben. Far das Denken sind Losungen von Problemen rich
tig oder falsch, f-Cir das Leben sind sie wertvoll oder wertlos"
(„Welthistorische Perspektiven" p. 19). Daarom wil hij alleen
de dingen laten spreken en het noodlot zijn weg laten gaan,
zonder in den loop der geschiedenis in te grijpen. „Das Aeus
serste was wir erreichen konnen, ist die Auffindung ursachen
loser, ziveckloser, rein seiender Formen, die dem wechselnden
Bilde der Natur zu Grunde liegen" (II p. 36).
Hierdoor wordt tweeerlei begrijpelijk: Spenglers fatalisme en
zijn relativisme. Bovendien blijkt 't dat hij natuurlijk geen
„menschheid" als cultuurdrager aanvaarden kan (I p. 280 v.v.).
Want de culturen en hun vormen en waarden zijn immers
volgens hem volstrekt van elkaar geisoleerd en er bestaan dus
geen algemeen geldige, blijvende waarden en normen. Men
zou kunnen zeggen : al t menschelijke als t algemeen-mensche
lijke is hem geheel vreemd. Vandaar zijn radicale afwijzing vau
alle humanisme, zijn hoon voor alle cosmopolitisme en zijn
minachting van 't pacifisme (vgl. II p. 223).
Men heeft terecht gezegd: Spengler is de atomist der kultuur.
Hij heeft ongetwijfeld onze gezichtskring verruimd, hij heeft
voor ons geheele culturen doen leven en begrijpen, en zijn
analogieen schijnen dikwijls van een verbluffende juistheid ;
maar hij heeft met zijn relativisme en scepticisme alle geloof
in 't menschelijke en eeuwige der kultuurwaarden trachten te
vernietigen. Spengler is voor mij de typisch areligieuze mensch,
die voor alle hoogere geestelijke waarden en ideeen van meer
dan plaatselijke en tijdelijke beteekenis blind schijnt te zijn.
(Vandaar de harde en kille toon die zijn ongetwijfeld sugges
tieve boeken kenmerkt). Hij kan natuurlijk geen hoogeren
zin in 't cultuurleven zien, noch een doel aanvaarden en
evenmin blijvend ideaal. De geschiedenis wordt dus alle zin
en beteekenis ontnomen en de culturen zijn voor hem „ ver
mommingen van het zinlooze" 1). Bestaan nu die culturen
1) Vgl. hiervoor 't voortreffelijke opstel van Dr. G. H. van Senden : „De
geboorte Gods in de Ziel en meer dan de Ziel" in het „Tijdschrift voor
Wijsbegeerte''. Jaargang 1927, afl. 4.
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inderdaad geheel van elkaar geisoleerd, zonder met elkaar
verbonden te zijn, zonder elkaar te beinvloeden ? Reeds bij
een oppervlakkige kennis der geschiedenis blijkt dit onmoge
lijk vol te houden. De voorbeelden voor beinvloeding, overname en verbinding van cultuurvormen en waarden en voor
't voortleven van oeroude tradities, zijn zoo talrijk dat we hier
niet verder op in behoeven te gaan, (vgl. ook de voorbeelden
in het boven genoemde boek van Haering pag. 323 v.v.).
Is Spenglers werk dus in menig opzicht het product van een
geestesgesteldheid die wij niet kunnen en willen aanvaarden,
schijnt hij door zijn scepticisme en relativisme niet in staat 't
blijvende, zinvolle en ideeele in de geschiedenis te zien en
blijkt hem alle humaniteitsbesef en idealisme te ontbreken,
toch schijnt mij zijn boek van blijvende beteekenis omdat hij
daarin :
1°. gebroken heeft met de traditioneele, 19de eeuwsche
evolutieleer die overtuigd is van den volstrekten a.h.w. mecha
nischen vooruitgang der menschheid, van de steeds zich ver
beterende beschaving, de steeds toenemende „verlichting"
en de eindelijke zege der natuurwetenschappelijke denkwijze ;
2°. omdat hij duidelijk en m.i. onweerlegbaar de ontaarding
der europeesche „ cultuur" in „civilisatie" heeft aangetoond.
Zijn schildering van de hedendaagsche europeesche „bescha
ving" mogen sommigen te somber en meedoogenloos schij
nen, toch kan niet ontkend worden dat Spengler de ontzettende
gevaren van de ontreddering dezer „cultuur" scherp heeft
gezien en aangetoond. Maar hij wil en kan niets anders dan
berusting leeren, hij wil slechts dat men rekening houdt met
deze onveranderbare feiten en zich aan den nieuwen toestand
geheel aanpast. (Daarom geeft hij jongen menschen den raad
zich niet meer aan de lyriek maar aan de techniek te wijden en
aan de politiek in plaats van aan de schilderkunst of kennisleer i)
Spengler toont, zooals gezegd, inderdaad aan, wat de oor
zaken van den ondergang der west-europeesche, „faustische"
cultuur blijken te zijn. Zijn overtuiging is deze, dat „die reine
Zivilisation in einem stufeniveisen Abbau anorganisch geworde-
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ner, erstorbener Formen beginnt" (I p. 44 ; vgl. II 98 v.v.). De
moderne wereldsteden met hun van de natuur vervreemde,
afgestompte en op sensatie beluste millioenenbevolking, met
hun troostelooze mechaniseering d. w. z. de bijna volstrekte
heerschappij der techniek en der machine, die al 't spontane,
organisch gegroeide verkracht en geschonden heeft ; de on
dergang der levende stijlvormen, die alleen kunnen ontstaan
waar een waarachtige gemeenschap aan Naar geestesleven vorm
geeft ; de verstarring en der mythe-scheppende en der reli
gieuze krachten ; de dwaze overschatting van den sport ; de
alles ondermijnende anarchie in de moraal ; de ontaarding der
kunst in technische, zuiver rationeele experimenter en de uit
beelding van „onderwerplooze" voorstellingen, kortom de
niet te loochenen overheersching van 't intellectualisme en 't
mechanistische op alle gebieden, dit alles blijkt Spengler ten voile
gelijk te geven. Want er bestaat inderdaad in Europa geen
gemeenschap meer die werkelijke geestelijke gemeenschap is
en die zich openbaart in stijlvolle vormen. Er bestaan alleen
enkele partijen, groepen, secten, „bewegingen'' die alien
onderlingen samenhang missen en die noch door metaphy
sische ideeen, noch door religieuze idealen en groote per
soonlijkheden worden gedragen. Wat men thans „stir noemt
is 't kunstmatig product van 't zuiver verstandelijke denken
en practische behoefte en een constructie die alle ziel mist.
(Ik aarzel daarom niet de, in menig opzicht verdienstelijke
„moderne architectuur" een „ schijnbeweging" te noemen, die
niet meer dan een mode zal blijken). Alle geheiligde tradities
verdwijnen allengs ; de differentieering en specialiseering
nemen op bijna ridicule wijze toe ; de vereenzaming der schep
pende persoonlijkheid words steeds grooter.
De bittere klacht van Nietzsche : „Nicht nur die Vernunft
von jahrtausenden auch der Wahnsinn bricht an uns aus.
Gefahrlich ist es Erbe zu sein" („Also sprach Zarathustra",
„Von der schenkenden Tugend"), deze klacht spreken thans
talloozen uit, „die op de kentering der tijden geboren zijn en
in hun oogen de ondergangen zien van de oude werelden
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die verbleeken" (H. Roiand Hoist). Maar, en dit is de groote
vraag die ons voortdurend blijft kwellen : is dit 't volstrekte
einde, heeft Spengler gelijk, als hij voorspelt, dat voor ons
werelddeel alle mogelijkheden zijn uitgeput en we niets meer
mogen verwachten ? Is zijn pessimisme inderdaad gerecht
vaardigd, is de europeesche cultuur ten ondergang gedoemd
omdat zij thans ontaard is in een steriele civilisatie ? Moeten
wij ons als fatalisten buigen voor de onwrikbare wet der his
torische analogie ? Is alle humaniteitsgeloof een waan ; alle
geestdrift en liefde voor „eeuwige idealen" een kinderlijkheid
en is onze overtuiging van 't bestaan van blijvende waarden en
normen een hersenschim ? Moeten de scepsis en 't relativisme
in de philosophie 't laatste woord spreken ?
Ik geloof dat t antwoord op deze vragen aldus moet luiden:
Al heeft Spengler gelijk als hij beweert, dat de heden
daagsche europeesche samenleving alle teekenen van ont
aarding en verstarring vertoont, dan is daarmee nog niet
bewezen dat, naar analogie van de vroegere gestorven en
verdwenen culturen daaruit ook de algeheele ondergang van
de europeesche cultuurwaarden en -vormen volgt. Want we
zien toch dat idealen en waarden, vormen en ideeen, zelfs uit
't grijze verleden der menschheid, nog altijd in ons werkzaam
zijn en essentieele beteekenis voor ons hebben, en dat de
Geest, die in en als zelfverwerkelijking zicb openbaart altijd weer
nieuive vormen sebept en zich in nieuwe persoonlijkheden en
culturen manifesteert. De gang der geschiedenis blijkt toch
deze : na elke verstarring volgt nieuwe bloei, na elken onder
gang een nieuwe opgang, na elk sterven nieuw leven. Als de
geschiedenis metamorphose is, zooals dit Leopold Ziegler in
zijn onvolprezen werk „Gestaltwandel der Gotter" 1) beweert,
dan mogen we aannemen dat de Idee, de Geest zich niet in
steeds weer nieuwe vormen en gestalten „vermomt" zooals
Spengler meent, maar juist zijn diepste wezen openbaart. „Was
1) Zie mijn studie over Ziegler in 't „Tijdschrift voor Wijsbegeerte"
1926 en Van Senden's bovengenoemd opstel.
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wir unter Krampfen and Zuckungen miterleben ist die Geburt
Gottes" zegt Ziegler terecht in zijn bovengenoemd boek.
Zonder twijfel is 't geloof in de mogelijkheid van nieuwe
openbaringen en vormen des Geestes in dit tijdsgewricht voor
velen zeer moeilijk, ja bijna onmogelijk. De chaos schijnt
iederen dag grooter te worden, de vervlakking en vergroving
steeds toe te nemen, de scheppende krachten op geestelijk
gebied steeds meer te verlammen, de mogelijkheid dat er weer
organische stijlvormen ontstaan en dat er weer synthetische per
soonlijkheden in den geest van Nietzsche zullen komen steeds
geringer. Maar sevens, terwijl onze bezorgdheid toeneemt,
neemt ons beset' van verantwoordelijkbeid en ons verlangen naar

een nieuwe gemeenschap toe.
Wij zullen blijven gelooven in den „zin" der geschiedenis,
in de meer dan tijdelijke en betrekkelijke beteekenis der normen en culturen ; wij blijven er van overtuigd dat 't streven
de Idee van 't Almenschelijke, van de Humaniteit te verwer
kelijken geen waan is, maar hoogste opgave voor den mensch
blijft, dat we deze Idee nimmer ontrouw mogen worden,
omdat ze steeds weer de besten en edelsten der menschheid
tot daden der Liefde heeft aangedreven. Er zal wellicht eens
een „universeele cultuur' ' , een „ al-omvattende cultusgemeenschap" (Van Senden) komen, maar hoe deze zal zijn, welke
vorm, ja of zij een vorm zal hebben, kunnen we niet weten,
zelfs niet gissen. Maar we hopen Loch innig, dat er weer een
werkelijk geestelijke gemeenschap moge komen, dat een
elkaar begrijpen van de besten op aarde eens een feit zal zijn,
dat de Geest op dezen planeet weer een hem waardig tehuis
moge vinden.
Onze taak blijft daarom : heiliging van het leven, het be
stendigen der tradities, die in het menschelijke als blijvende
waarden zich hebben geopenbaard, voorbereiding van het
nieuwe Humanisme, het aankweeken van den eerbied voor
alle geestelijke waarden en de felle strijd tegen alle machten
die den mensch willen verstoffelijken en vervlakken. We weten
dat de strijd tegen het rationalisme en de mechaniseering, de
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strijd tegen de steriele civilisatie War den Scheppenden Geest
en de organische cultuur 't eene noodige is. Denkers als
Simmel en Spengler zijn ons daarom thans onmisbaar. Al kun
nen zij relativisme en scepticisme niet te boven komen, al
blijven ze bij 't negatieve : 't aantoonen van de oorzaken der
ontaarding staan en kunnen en willen deze denkers geen
„redding" geven, noch hoop uitspreken, daarvoor dat ze ons
weer van de groote gevaren en de noodlottige gevolgen der
civilisatie bewust hebben gemaakt verdienen ze onze dank
baarheid.
1918.
1927.

IV.
HET OUDE EN HET NIEUWE HUMANISME.

Er zijn in de geschiedenis van het geestesleven begrip
pen aan te wijzen, die een tweeledige beteekenis bezitten
en die men als de „historische" en als de „typische" kan
bepalen. Zoo kan de wijsgeer spreken van het „idealisme"
en daarmee de door Plato voor 't eerst en 't zuiverst in de
geschiedenis der philosophie vertegenwoordigde denkwijze
aanduiden, maar men kan met „idealisme" eveneens be
stempelen een in onderscheiden persoonlijkheden, in ver
schillende landen en tijden zich sindsdien steeds weer
herhalende typische denkrichting en wereldbeschouwing.
Zoo spreekt de kunsthistoricus bijv. van de „barok" en hij
bedoelt dan, zooals bekend, de kunst die na de Renaissance
zich in West-Europa heeft ontwikkeld, maar tevens gebruikt
men thans 't woord „barok" voor de in verschillende perioden
der kunst en literatuurgeschiedenis zich herhaaldelijk open
barende drang naar overdadige, weelderige, overdrevene,
bizarre, die men veelal opmerkt aan 't einde van een klassi
cistische periode en men spreekt van een antieke, een go
tische, een moderne barok. ja, Wolifiin in zijn „Kunstge
schichtliche Grundbegriffe" 1) heeft zelfs de term „klassieke
barok" gevormd. — Zoo heeft men 't in de literatuurge
schiedenis over de „Romantiek" en men duidt daarmee aan,
de in 't midden der 18de eeuw in heel West-Europa zich
manifesteerende reactie tegen 't Rationalisme, die leidde tot
den cultus van het zuivere gevoel en de alleenheerschappij
1) Manchen 1915.
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van de fantasie. Maar men spreekt ook van „romantiek" in
dien zin, dat men daarmee de in bijna alle tijden en alle landen
geregeld optredende tijdelijke voorkeur voor 't mystieke, ge
heimzinnige, sentimenteele, avontuurlijke, vormelooze aan
duidt en men gebruikt zoo de woorden : „romantische" ge
voelens, charakters, verhalen ; men spreekt van een „middel
eeuwsche", van een „oostersche", van een „Neo-romantiek".
En evenals een „klassieke barok" kan men ook een „klassieke
romantiek" in 't geestesleven zien optreden ; dat wil dus
zeggen de zuivere, voorbeeldige, meest typische vorm, stijl
en structuur van de romantische levenshouding, wereldbe
schouwing en kunstopvatting.
Zooals 't nu met de begrippen „Idealisme", „Barok", Ro
mantiek" en met nog zoo veel andere is gesteld, is dit ook 't
geval met 't begrip „Humanism -. In dit opstel wil ik in de
1 ste plaats het historische begrip „Humanisme" naar zijn zin
oorsprong onderzoeken, in de 2de plaats trachten aan te toonen
dat „Humanisme" een zeer bepaalde „typische" levenshou
ding en wereldbeschouwing aanduidt en laten zien hoe dit
„Humanisme" in den loop der eeuwen zich in verschillende
persoonlijkheden heeft gemanifesteerd ; ten slotte zal ik be
proeven duidelijk te maken welke beteekenis dit humanisme
thans nog als levens- en wereldbeschouwing kan hebben.
't Latijnsche woord „humanitas" beteekent „menschheid"
en „menschelijkheid" ; 't is zoowel een begrip als een idee.
Hoewel 't op deze plaats niet noodig is op 't verschil van de
termen „begrip" en „idee'' nader in te gaan lijkt 't mij Loch
noodzakelijk vooraf nog eens zoo zuiver mogelijk de grenzen
van deze twee termen of te bakenen. Wij moeten ons dan
bewust maken, dat een begrip een afgetrokkenheid is, waar
mee een aantal als gelijk vooronderstelde dingen of wezens
tot een soort of geheel worden samengevat door 't abstra
heerend verstand om daarmee een eenheid, een synthese aan
te duiden waaraan in de ervaring lets correspondeert. ,, Mensch
heid" als begrip drukt zoo de vooronderstelde eenheid van
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alle op den naam „mensch" aanspraak hebbende wezens uit
en dit begrip verbindt dus alle wezenskenmerken van ' t mensch
zijn. Terwijl nu de stof voor 't begrip uit de werkelijkheid ge
put is, is daarentegen de idee datgene, waaraan de werkelijk
heid getoetst wordt en vindt dus haar oorsprong niet in deze
realiteit. De „idee'' „menschelijkheid" is de samenvatting,
synthese van alle hoogere aanspraken, idealen die aan den
mensch worden gesteld. De Idee is regulatief om met Kant te
spreken, d.w.z. zij is de in ons werkzame aandrift tot samen
vatting, die nooit tot volledige synthese wordt, maar als nim
mer geheel te verwezenlijken ideaal ons voor den geest staat.
Ideeen zijn a. h. w. lichten in ons ontstoken die ons den weg
wijzen naar een eeuwig onbereikbaar doel. Ideeen zijn niet
„gegeben'' maar „aufgegeben", zooals Kant zegt. De Ideeen
geven ons zoowel in de wetenschap als in 't zedelijke leven
leiding, richting, doelstelling. Maar Ideeen zijn geen langs
rationeelen weg gevormde abstracties, zij bezitten een werke
lijkheid, een essentie die pas 't leven en de realiteit zin geven
en tevens boven leven en werkelijkheid uit wijzen naar 't
Eeuwige, Absolute. „Im Sittlichen" beweert Kant in Plato's
geest, „machen die Ideen die Erfahrung (des Guten) erst mOg
lich obzwar sie niemals in der Erfahrung v011ig ausgedrackt
werden konnen". Idealen zijn aldus oerbeelden van een vol
maaktheid die nooit geheel te bereiken is. „Diese Ideale, ob
man ihnen gleich nicht objektive Realitat (Existenz) zugestehen
mochte, sind um deswillen nicht far Hirngespinste anzusehen,
sondern geben ein unentbehrliches Richtmass der Vemunft
ab" 1).
Op de idee „menschelijkheid" toegepast beteekent dit dan
een Ideaal, dat de hoogste aandrift van den zedelijk handelen
den mensch aanduidt, een Ideaal dat hij evenwel nimmer hoe
en waar ook volledig zal kunnen verwezenlijken. — We be
schouwen dus „menschheid" als een „abstractie", een op rati1) Vgl. K. Jaspers „Psychologie der Weltanschauungen", Berlin 1918.
Anhang : „Kants Ideenlehre".
Wolf.
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oneele wijze verworven begrip op de basis der ervaring ;
menschelijkheid als een in platonisch-kantischen zin te stellen
idee, die als zedelijk ideaal „aufgegeben" is en waaraan alle
zedelijke ervaringen en handelingen getoetst worden.
De eerste ons bekende uitingen van zuivere humaniteit
worden Confucius in den mond gelegd. Een zijner leerlingen
vroeg hem „wat is humaniteit ?" en de meester antwoordde :
„Liefde tot de menschen". In talrijke uitspraken heeft C. deze
menschenliefde als de hoogste geprezen 1 ). — Het begrip „hu
manitas" is een schepping van den romeinschen geest en
brengt de openbaring tot uiting die tot de Romeinen kwam uit
de hellenistische stroomingen van hun tijd : te wezen kosmo
politisme en individualisme 2). Vooral de Stoa heeft na Alexan
ders veroveringen van een wereldrijk, die voor 't eerst de
gelijkwaardigheid van alle overwonnen volken in praktijk
brachten, het kosmopolitisme als zedelijk beginsel uitgespro
ken. Men gaat begrijpen : niet het toevallig geboren-zijn bin
nen zekere grenzen bepaalt de waarde van een mensch maar
het mensch-zijn als zoodanig adelt zijn wezen ; het wereldbur
gerschap sluit sevens de broederschap der menschheid in zich.
Tusschen 150 en 50 voor Christus worden deze opvattingen
in Rome bekend en in het begrip „humanitas" onder een
woord gevangen. Maar dit heeft omvangrijker beteekenis dan
ons woord „humaniteit" want 't wordt zeer algemeen toege
past op alle relaties van den mensch die uit de eigenschappen
van een voortreffelijk en waardevol romeinsch burger voortvloeien, vooral ook de vaderlandsliefde, waarvoor de Grieken
uit dien tijd weinig voelden. Goden, ouders, vrienden en vader
land had men te eeren om de „humanitas" te verwerven. Na
de dagen van Cicero boet 't begrip belangrijk aan waarde in,
maar wordt vervangen door 't verwante begrip „pietas- waar1) „Konfuzius in Worten aus seinem eigenen Mund" von H. Haas,
Leipzig, 1920, p. 39.
2) Vgl. Prof. H. Wagenvoort : „Pietas", Inaugureele rede, Groningen
1924 en H. A. Kor': „Humanismus and Romantik", Leipzig 1924, p. 7 v.v.
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mee de gedragslijn van den mensch wordt aangeduid waar
door deze alle plichten tegenover Godheid en ouders, vrien
den en vaderland, in vollen omvang en in elk opzicht vervult.
„Pietas" is meer dan „humanitas" : de pieteit is feitelijk de
roeping van den mensch die van de Godheid komt ; en deze
trouw aan zijn roeping maakt 't den mensch mogelijk in waar
heid de humaniteit te beoefenen. „Het begrip der humaniteit"
aldus Prof. Wagenvoort, „blijkt een plant te zijn uit Grieksche
zaden gekweekt op romeinschen bodem. Ook de pietasge
dachte wordt uit Griekenland overgenomen maar in Rome tot
bloei gebracht". Evenwel na den dood van Augustus is dit
ideaal verbleekt en door 't Christendom en zijn leer van de
naastenliefde worden pieteit en humaniteit met elkaar ver
bonden.
Maar men kan 't Christendom van de middeleeuwen, opge
vat als een in de historie zich verwezenlijkende godsdienst
vorm, geen humaniteits-godsdienst zonder meer noemen, want
hoewel in beginsel der naastenliefde als hoogste zedelijk ide
aal gold, is er in de praktijk toen van waarachtige naastenliefde
in den zin van onbeperkte menschenliefde weinig of geen
sprake geweest. Toen dan ook in de Renaissance een nieuw
ideaal van humaniteit ontstond, knoopte men dit niet aan bij
de christelijke ethiek, maar men gaat juist terug tot de oudheid.
Het kenmerkende van dit nieuwe humanisme der Renaissance,
dat men in de historie als bet tijdperk bij uitstek van het huma
niteitsbesef pleegt te beschouwen is, gelijk bekend, de bevrij
ding der persoonlijkheid van alle beperking en binding door
autoriteit en traditie, dus door heteronomie en een nieuw ide
aal van zuiver en waarachtig mensch-zijn. Tevens ontstaat
voor 't eerst bij sommigen het inzicbt in de gelijkivaardigheid
van alle geopenbaarde godsdiensten.
Men pleegt gewoonlijk het Humanisme der Renaissance in
hoofdzaak te beschouwen als de periode van de herleving der
romeinsche en grieksche oudheid en men denkt er te weinig
aan, dat deze liefde voor de oudheid slechts een uiting was van
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een veel dieper drang, nl. die naar de bronnen der zuivere
menschelijkheid, naar oorspronkelijkheid en persoonlijkheid.
Zoo zien we bij Petrarca (geb. 1304), volgens zijn tijdgenoo
ten de mensch die den grootsten roem verworven had sinds
Christus' optreden, dat deze zijn roem niet alleen te danken
had aan zijn uitgebreide studies van de oude klassieke schrij
vers, maar vooral aan 't nieuwe levensgevoel, dat hij voor 't
eerst heeft uitgebeeld. Hij is de eerste, die de onbevangen
liefde tot de natuur prijst, die zijn individualiteit aan een sub
tiele zelfontleding onderwerpt en die als hoogste ideaal heeft
verkondigd : de alzijdige vorming en ontwikkeling der oor
spronkelijke persoonlijkheid. Hij is dus de eerste waarlijk
moderne mensch. De oude schrijvers zijn hem voorbeelden
waarnaar hij zich richt, vooral omdat zij voor zijn levensideaal
hebben gestreden. Maar hij heeft ook de felle smart en de
melancholie der eenzaamheid beleefd en op aangrijpende
wijze uitgebeeld ; 't boek waarin hij dit deed (De contemptu
mundi) werd in heel Europa bewonderd.
Een geheel ander type van den echten humanist der Renais
sance heeft ons Jacob Burckbardt in zijn beroemde werk „Die
Kultur der Renaissance in holier)." in de figuur van Vittorino
da Feltre (1397-1446) beschreven. Deze heeft bijna niets ge
publiceerd, maar de indruk die zijn persoonlijkheid op de tijd
genooten heeft gemaakt moet buitengewoon geweest zijn.
Da Feltre heeft zeer veel gestudeerd, maar begeerde nimmer
eenigen titel; hij kende geen hooger ideaal dan anderen op te
voeden en tot mensch te ontwikkelen. Hij was bovendien
iemand die de lichaamsoefeningen zeer hoog stelde ; hij was
goed en mild tegen iedereen, onderwees gaarne armen en
onbemiddelden, die aanleg voor studie vertoonden en de eere
titel die hij droeg was „omnis humanitatis pater- ; deze bena
ming bewijst hoe hier „ humanitas' ' in zijn be teekenis van zuivere
menschelijkheid werd gebruikt en dat niet alleen de kenner
van de klassieke schrijvers met dit woord werd geprezen.
Zooals reeds werd opgemerkt was de studie der oude
schrijvers oorspronkelijk middel tot een hooger doel en dit

HET OUDE EN HET NIEUWE HUMANISME

117

was in laatste instantie de vorming der vrije, alzijdige persoon
lijkheid. Maar terwijl in Italie langzamerhand de hartstocht
voor de klassieken zelf doel werd en ontaardde tot een in onze
oogen ridicule aanbidding en slaafsche navolging dezer schrij
vers, zien we in deze noordelijke landen een veel zuiverder
belangstelling en liefde en de geestdriftige propaganda voor
de oorspronkelijke idealen van het Humanisme.
Bij Erasmus en Reuchlin nemen we waar, dat voor alles de
religieuze problemen in 't licht, dat door 't Humanisme ont
stoken was, beschouwd en bestudeerd worden. Dilthey in zijn
onvolprezen studie „Auffassung und Analyse des Menschen
seit Renaissance und Reformation" spreekt van 't nieuwe
religieuze levensideaal, dat bij 't begin der 16de eeuw was
ontstaan in de besten van dien tijd en dat hij bestempelt als
het „universeel theisme". Daaronder verstaat hij de leer, dat
de Godheid zich in alle godsdiensten en wijsgeerige systemen
op gelijkwaardige wijze heeft geopenbaard. In ieder goed en
edel mensch spreekt God zich in diens zedelijk-religieus be
wustzijn uit. Deze leer die in volstrekte tegenstelling met het
orthodox Christendom met zijn aanspraken op absolute waar
heid en waarde is, berust op de overtuiging dat God op uni
verseele wijze zich in 't geheele natuur- en geestenrijk mani
festeert en dat Been openbaring aanspraak kan maken op
volstrekte geldigheid en waarheid. Welke belangrijke en
omwentelende gevolgen deze leer voor de verhouding der
menschen tot de verschillende religies moest hebben is
duidelijk : 't verdraagzaamheidsideaal words bij Erasmus en
zijn vrienden en volgelingen als bet ideaal verkondigd ;
Mohamedanen en andere „heidenen" werden niet meer ver
acht en gehoond, maar voor 't eerst als gelijkwaardig aan de
Christenen beschouwd. In Italie werden vooral door den
grooten Lorenzo de Medici in diens hymnen deze nieuwe
ideeen der verdraagzaamheid bezongen. — Jakob Burckhardt
heeft eens gezegd, dat wij de Renaissance eeuwig dankbaar
moeten blijven voor 't feit dat ze 't diepste wezen van den
mensch als onafhankelijk van den stand en de geboorte heeft
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beseft en gewaardeerd. Men zou er aan toe kunnen voegen :
dat de humanisten de tolerantie als hoogste ideaal hebben
verkondigd en dat zij de mogelijkheid van Godsopenbaringen
buiten een bepaalden godsdienst om hebben begrepen, dat zij
dus 't universeel theisme hebben gegrondvest, strekt hun tot
onvergankelijke eer. Zoo zegt Huizinga terecht in zijn voor
treffelijke boek over Erasmus 1) : „Indien het ideaal nog be
leden wordt, dat zedelijke opvoeding en algemeene verdraag
zaamheid de menschheid gelukkiger kunnen maken is deze
nog altijd aan Erasm-us dank verschuldigd".
Maar in de 16de en 17de eeuw, vervuld als zij waren van
fellen geloofsstrijd en gruwelijke vervolgingen kon dit ver
heven ideaal maar uiterst gebrekkig worden verwerkelijkt. Pas
na 't midden der 18de eeuw kan men weer van een nieuw
humanisme spreken en nu twee richtingen onderscheiden, die
ik als de „rationalistiscbe" en de „aestbetiscbe" zou willen be
palen. In de eerste wordt 't humanisme als begrip opgevat, in
de tweede als idee begrepen en gewaardeerd. — Beschouwen
wij eerst 't rationalistische humanisme.
't Kan als algemeen bekend worden voorondersteld dat
door de machtige ontwikkeling van de mathematisch georien
teerde natuurwetenschappen in de 17de en 18de eeuw 't ver
trouwen in de menschelijke rede of beter gezegd in de ver
standelijke functies van den menschelijken geest zoo groot
was geworden, dat een kring van menschen hun geheele
levenshouding en wereldbeschouwing van de alleenheer
schappij van 't abstracte denken afhankelijk maakten. En deze
steeds grooter wordende kring beschouwt 't menschelijk denken als 't eenige middel om alle geschillen van religieus dog
matischen aard te beslechten en alle problemen van zedelijken
en van sthetischen aard op te lossen. De zoogenaamde ratio
nalisten waren in alle opzichten „verlicht" en beschouwden
den mensch in 't algemeen als een wezen, dat zich uit bar
baarsche bijgeloovigheid en achterlijkheid tot steeds grooter
1) Haarlem, 1924.
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en volmaakter redelijkheid zal ontwikkelen. Deze Rede is in
alien gelijk en haar conclusies voor alien dezelfde. De cultuur
mensch en de natuurmensch verschillen alleen quantitatief
in redelijk opzicht van elkaar. De mensch van de verlichting
beschouwt de aardsche gelukzaligheid als 't opperste ideaal :
materieele welvaart, intellectueele vorming en ontwikkeling,
een goede sociale positie, daarin bestaat het voile mensch-zijn,
en in dezen geest heeft 't Rationalisme alle levensgebieden
georganiseerd en aan de discipline van het verstand onderworpen. De verlichtingsmenschen noemden zich Christenen,
maar hoezeer verschilde hun Christendom met dat der Her
vorming 1 Niet metaphysica, maar physica in den ruimsten zin
van 't woord was voor den rationalist 't vooronderstelde be
ginsel van alle bestaan. De verbinding van de mathematisch
georienteerde natuurwetenschap met een rationalistische
levenshouding is uitermate kenschetsend voor t nieuwe huma
nisme dat zich nu begint te ontwikkelen, en dat in Voltaire
zijn voornaamsten apostel heeft gevonden. Hem komt de eer
toe voor 't eerst sinds den tijd van Erasmus dit verdraagzaam
heidsideaal weer als 't hoogste te hebben geprezen en in tal
looze geschriften te hebben gepropageerd. Evenals in dien
tijd wordt ook nu weer gewezen op de waarde der andere
religies ; Voltaire prijst als de eerste de milde wijsheid der
Chineezen en voor hem staat ook de Turk Saladin oneindig
hooger dan de fanatieke kruisvaarders der middeleeuwen ;
zoowel aan de katholieke als aan de protestantsche kerk ver
wijt hij hun gruwelijke onverdraagzaamheid; hij stelt Mahomed
boven Luther. Ook zijn tijdgenoot Rousseau kan als de voor
looper van 't nieuwe humanisme worden beschouwd. Deze
wilde immers den mensch bevrijden van de toen reeds zoo
gemechaniseerde samenleving en van de tot een dwangbuis
geworden beschaving ; ook hij zocht den zuiveren, echten,
goeden mensch, maar vond dien niet, zooals Voltaire, in
den redelijken, maar in den natuurlijken, vrijen, onbedorven
mensch, die door hem tevens als de gevoelsmensch bij uitstek
werd beschouwd en gewaardeerd. In zijn staatsleer zijn, gelijk
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bekend, twee leuzen der fransche revolutie reeds te vinden :
de vrijheid en de gelijkheid. De voormannen der omwenteling
voegden de broederschap er aan toe en zoo zien we in theorie
't nieuwe humaniteitsideaal schijnbaar volledig uitgesproken.
Maar de mensch wiens rechten de revolutie proclameerde was
een begrip, een abstractie. Niet de menschelijkheid als nooit
te verwezenlijken opperste ideaal van alle zedelijke handelen
prezen zij, maar humaniteit was hun een begrip waarin alle in
't maatschappelijke en staatkundige leven te vervullen plich
ten waren samengevat en waarin tevens de rechten waren
uitgesproken, waarop een ieder burger van den staat aan
spraak mocht maken. Hoe weinig de broederschap werkelijk
als ideaal gold is een ieder uit de geschiedenis bekend. —
Niet Voltaire en Rousseau zijn de belangrijkste vertegen
woordigers van het nieuwe humanisme, hoe groot hun ver
diensten voor de vrijmaking van den modernen mensch van
de maatschappelijke en kerkelijke gebondenheid en tyrannie
ook geweest zijn en hoe diep hun invloed op 't geestesleven
der 18de eeuw ook was, maar Lessing, Herder, Goethe, Kant,
Schiller en Wilhelm von Humboldt hebben pas 't humaniteits
begrip tot idee verdiept en als nieuwe vorm van moraal en
religie verkondigd.
Wij willen op twee van deze iets dieper in gaan nl. op Herder
en op W. von Humboldt.
Herders zeer interessante ontwikkeling van een tot 't uiterst
opgevoerd subjectivisme en individualisme tot de idealen van
evenwicht, harmonie, humaniteit, kan hier niet worden ge
schetst 1), maar ik kan slechts over zijn humaniteitsopvatting
zooals hij die in zijn „Ideen zur Philosophie der Geschichte
der Menschheit" en in zijn „Briefe Beforderung der Hu
manitat" heeft bepaald, iets mededeelen.
De mensch is geboren volgens Herder tot medegevoel en
1) Zie hiervoor mijn studie : „Die Genielehre des jungen Herder" in de
„Deutsche Vierteljahrsschrift far Literaturwissenschaft und Geistesge
schichte", 3de Jaargang, 3de Mi. Halle a/S. 1925 en de studie „Herder,
Leibniz en Spinoza" in dit boek.
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saamhoorigheid, redelijkheid en rechtvaardigheid, waarheid,
menschenliefde en goedheid. Dat zijn volgens hem de voor
naamste elementen van zijn godsdienst en zelfs de hoop op
onsterfelijkheid behoort volgens hem van nature tot t wezen
der humaniteit, omdat in dit leven de idee der menschelijkheid
maar zeer gebrekkig kan worden verwezenlijkt. „Humaniteit"
is 't einddoel der ontwikkeling der menschheid en God heeft
den mensch alleen daarvoor zijn eigen lot in handen gegeven.
Herder gaat uitvoerig na hoe deze drang naar edele en zuivere
menschelijkheid zich in de historie openbaart en hoe ondanks
alle gruwelen en misdaden de opperste wet der natuur wordt
bestendigd : de mensch zij mensch. In den loop der geschie
denis blijkt volgens hem altijd weer, dat met den groei der
humaniteitsidee ook de verwoestende daemonen van het men
schengeslacht steeds geringer in aantal worden. Bovendien
heeft Herder reeds t vertrouwen, dat de uitvindingen der
moderne techniek ten slotte de oorlogen onmogelijk zullen
maken. Niettegenstaande alle verschillen in geloof en denk
wijze hebben de besten en edelsten der menschen altijd en
overal bijgedragen ter realiseering der menschelijke goedheid
en waarheid. Socrates en Confucius, Zoroaster, Plato en Cicero
wisten wat zuivere rede en redelijke moraal was. „Het is geen
dweepzucht", zegt hij „ te hopen dat waar er ook menschen
mogen leven eens gelukkige, redelijke menschen zullen
wonen, die gelukkig zijn, niet door hun eigen, maar door de
gemeenschappelijke redelijkheid van het geheele broederlijke
geslacht."
leder ziet hoezeer Herders humaniteitsideaal beinvloed is
door dat van Voltaire 1). Ook Herder vertrouwt immers in de
gemeenschappelijke evolutie tot hooger redelijkheid en zede
lijkheid : hij is gelijk Voltaire een zoon der verlichting maar hij
onderscheidt zich van Voltaire doordat hij veel minder ratio
nalistisch denkt dan deze. Er is veel meer warmte, gloed, innig1) Vgl. hiervoor: H. A. Korff: „Voltaire im literarischen Deutschland
des 18. Jahrhunderts". Heidelberg 1916.
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heid in zijn toon. Voltaire was de scepticus bij uitstek. Herder
is een gevoelsmensch ; hij is metaphysicus en een geloovige,
maar tevens uiterst vaag in zijn bepalingen en omschrijvingen,
want een scherpe omlijning van wat nu feitelijk „humaniteit"
was kon hij niet geven. Daarom heeft ook Kant Herder in een
kritiek op diens geschiedenisphilosophie zoo fel bestreden,
want deze ergerde zich over 't vage en zwevende van Herders
definities. Wat Herder onder humaniteit ten slotte verstaat is
dus niet zuiver te omschrijven. Wij zouden kunnen zeggen :
't is een intuitief besef van de edelste, zuiverste en hoogste
idealen van 't menschelijk wezen. Als de mensch er naar streeft
deze idealen te verwerkelijken dan heeft hij de onwrikbare
zekerheid dat hij zich op den goeden weg bevindt ; alles wat
religie, kunst en philosophie tot dusver aan waarden hadden
geschonken werd hierdoor met elkaar verbonden en zij waar
borgden ten slotte de wedergeboorte, want volgens Herder
zal de mensch op aarde herboren worden om hier de hoogste
Zijnsorde, 't rijk der volmaakte humaniteit te stichten.
In zijn genoemde „Briefe zur BefOrderung der Humanitat"
heeft hij zijn ideeen en idealen jaren lang gepropageerd en er
groot publiek mede vertrouwd gemaakt. Daarin is hem „hu
maniteit" ook nog „erbarmend medegevoel voor 't lijden van
den medemensch, deelname aan de onvolmaaktheden van zijn
wezen met 't streven deze te voorkomen of te verminderen".
Maar 't is hem nu een eerste eisch dat ieder beginnen moet
zich zelf op te voeden tot volmaaktheid ; 't heele leven is een
leerschool voor den mensch die zich vormen en ontwikkelen
moet volgens 't diepste wezen zijner persoonlijkheid. —
Voor Herder was in laatste instantie 't humaniteits-ideaal
aesthetisch getint : de Grieken zijn hem 't toppunt van de cul
tuurgeschiedenis ; 't Christendom wordt door hem in zijn his
torische verschijning als barbaarsch en fanatiek beschouwd
en de Grieksche cultuur als hoogere en schoonere daartegen
over gesteld. Daarom kunnen we van een aesthetisch huma
nisme bij Herder spreken.
Veel sterker nog komt dit aesthetische element in 't huma-
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nisme naar voren in 't humaniteitsideaal van Wilhelm von
Humboldt, den vriend van Goethe en Schiller. W. v. Humboldt
was geen oorspronkelijk denker, evenmin een kunstenaar, die
onvergankelijke werken heeft voortgebracht, maar zooals zijn
biograaf Eduard Spranger 1) zegt, „al wat hij dacht en deed
was een variatie op 't eerie thema : de Idee van het menschdom
in zijn hoogste en rijkste ontplooiing" ; hij heeft zijn geheele
leven gegeven aan de doorgronding van de humaniteitsidee.
Humboldt heeft eens in een diepzinnig epigram zich over de
basis van zijn levensleer aldus uitgesproken :
„Keiner sei gleich dem andren, doch gleich sei jeder dem
Hochsten
„Wie das zu machen sei : es sei jeder vollendet in sich".
Daarmee is dan gezegd : door de vervolmaking der persoon
lijkheid, door de rijkste ontplooiing der individualiteit, door
't streven naar de grootste omvatting en verdieping van het Ik,
zal sevens de mensch tot de hoogste humaniteit opstijgen : hij
zal m.a.w. de Idee der menschelijkheid alleen dan verwezen
lijken, als hij zelf een persoonlijkheid in den ruimsten zin des
woords is. De bijzondere persoonlijkheid, die door geen an
dere te vervangen is, dat is dus zijn uitgangspunt. Humboldts
ideaal bij uitstek is : „Bildung" d.w.z. de vorming der indivi
dualiteit ; en wel in den geest van zijn tijd ziet hij deze vorming
bijna geheel als een aesthetische, dus als een tot schoonheid
en harmonie. Iedere persoonlijkheid is volgens Humboldt idee
d.w.z. zij heeft in zich in diepste essentie een individueel ideaal,
dat zij en alleen zij zoo te verwezenlijken heeft. Wij zouden
zeggen : zij ontwikkelt zich volgens een individueele wettelijk
heid. Het is de „gepragte Form die lebend sich entwickelt,
nach dem Gesetz wonach sie angetreten" gelijk Goethe deze
gedachte dichterlijk heeft uitgesproken. Het geheele bestaan
van den mensch zij er op gericht deze idee van zijn wezen te
doorgronden en volgens haar te leven. Lift den diepsten grond
1) W. v. Humboldt and die Humanitatsidee, Berlin 1909.
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van zijn ik delve hij alle schatten op die daarin zijn verborgen.
De aandrift tot alle scheppen, handelen en denken is ontspro
ten uit de Idee, die evenwel in dit leven nimmer ten voile kan
worden gerealiseerd, vandaar dat, evenals voor Herder en
Goethe, ook voor Humboldt hier het motief voor het onsterfe
lijkheidsgeloof van den mensch te zoeken is.
Maar, zooals we reeds zagen, blijft Humboldt niet staan bij
dit individualisme, maar hij vindt in de idee der menschelijk
held de hoogste samenvatting van alle idealen die de afzon
derlijke individualiteiten in zich zelve hebben te zoeken en te
verwezenlijken. De Idee der humaniteit is voor hem een spie
gel met tallooze facetten, die ieder op haar wijze 't' licht der
menschelijkheid weerspiegelen.
De drie hoofdfactoren der Humaniteit worden door Hum
boldt bepaald als „individualiteit'', „universaliteit- en „tota
keit- d. w. z. 't individu moet allereerst streven naar door
gronding van zijn diepste wezen, dan heeft het te zoeken naar
alzijdige vorming en moet het pogen zoo veel mogelijk van
de realiteit te omvatten en aan zijn vorming dienstbaar te
maken en ten slotte moet het trachten dit alles tot evenwicht
en harmonie te brengen, er een gaaf en subliem geheel van
te maken. Als de mensch op deze wijze het essentieele beeld
van zich zelve zoekt, onafgebroken daaraan werkt, als hij 't
schoonste en edelste heeft verworven van wat de mensche
lijke geest op aarde heeft gewrocht, als hij tevens naar alzijdige
genegenheid en verdraagzaamheid streeft, dan eerst bezit hij
die eigenschap die aan alle mensch-zijn inhaerent gedacht
moeten worden.
Wij zien, gelijk gezegd, bij Humboldt een humaniteitsideaal,
dat voor alles aesthetisch is georienteerd, want de Grieken
hebben volgens hem dit ideaal, wel niet geheel volmaakt maar
toch bijna volmaakt, verwerkelijkt. In dit opzicht is het huma
nisme van Humboldt, dat met dat van Goethe in de meeste op
zichten overeenstemt, geheel verouderd, want sinds Nietzsche's
critiek op de grieksche cultuur kunnen wij deze verheerlijking
der Grieken niet meer aanvaarden en is hun cultuur voor ons
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niet meer de alleenzaligmakende, hoe zeer ook de voorstanders
van een geestesvorming in klassieken zin ons daarvan nog
willen overtuigen. Maar Humboldts humaniteitsideaal, ont
daan van de overschatting der waarde van de grieksche cul
tuur, zal ongetwijfeld voor het humanisme van onzen tijd nog
steeds van zeer groote waarde en beteekenis blijven. Als
wij nu aan 't slot van ons historisch overzicht gekomen ons
afvragen : Wat voor zin en beteekenis heeft het humanisme
nog voor ons ? dan moeten wij daarop antwoorden, dat noch
het „rationalistische" van Voltaire en diens geestverwanten,
evenmin het „wsthetische" humanisme van Herder, Goethe
en Humboldt ons meer ten volle bevredigen zal, maar dat
alleen een supra-rationalistiseb 1) gefundeerd humanisme voor
onzen tijd lets beteekenen kan.

Waardoor zal zich dus het humanisme van onzen tijd ten
eenenmale onderscheiden van dat der 18de eeuw ? Vooral
daardoor dat dit humanisme, hoewel in wezen met dat van
Humboldt verwant, van alle rationalisme, wstheticisme en clas
sicisme is losgemaakt. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat er
geen enkele historische levensvorm of cultuur als de alleen
zaligmakende en voorbeeldige kan en mag worden geprocla
meerd. Maar daarmee dreigt tevens 't humanisme als levens
beschouwing en -houding tot een probleem en 't woord zelf
tot een zinledige phrase te worden. Want wat men vroeger
„menschheid" noemde valt thans uiteen tot een onoverzien
bare menigvuldigheid van vormen en structuren. De „ mensch
heid" als begrip verschijnt ons in velerlei soorten, die tot
„typen" kunnen worden herleid ; de Idee „menschelijkheid"
in geindividualiseerde idealen. Zoo lost, volgens Spranger,
voor den modernen mensch het geestesleven der menschheid
1) „Supra-rationalistisch" ter vermijding van de, tot zoo veel misver
stand aanleiding gevende term : irrationalistisch.
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zich op in tallooze structuureenheden, typische vormen, die
zich ieder volgens een immanente wettelijkheid ontwikkelen,
die elk haar eigen waarde, waarheid, ideaal en norm be
zitten 1). Iedere cultuur heeft aldus haar bijzonder gestalte
en structuur en een menschheidscultuur bestaat als hoogere
eenheid niet. Zoo heeft Spengler iedere cultuur herleid tot
dat, wat hij noemt haar „ziel" en getracht de metamorphose
van deze cultuurziel te beschrijven en met die van anderen te
vergelijken 2). Hij wil aldus de „morphologie van de verschil
lende culturen, zonder aan een bepaalde de voorkeur te geven,
ontleden ; en hij beschrijft zoo bijv. de „ziel" van de egyp
tische, grieksche, arabische, faustische cultuur in haar groei,
ontwikkeling en verval. En niet alleen Spengler maar voor hem
heeft in 1910 ook Dilthey getracht een „ geisteswissenschaft
liche Strukturlehre" op te bouwen, waarin zoowel de proble
men van den subjectieven geest, dus de psychologische analyse
van de „Erlebnisformen - der persoonlijkheid, als de analyse
van den objectieven Geest d. w. z. de ontleding van de boven
individueele cultuurstelsels worden samengevat. De drang
naar „ Strukturforschung" beheerscht thans den geheelen
strijd om de methode in de verschillende geestesweten
schappen in Duitschland.
We zien dus : wat in de 18de eeuw werd beschouwd als de
geleidelijke ontplooiing en ontwikkeling van den menschelij
ken geest in de geschiedenis der menschheid naar een steeds
volmaakter evenwicht van redelijkheid, schoonheid en zede
lijkheid, naar 't voorbeeld van den harmonischen griekschen
mensch, dit ideaal heeft plaats moeten maken voor inzicht
in een onoverzienbare pluriformiteit van cultuurvormen, typen
en structuren waarvan er geen als de hoogste, ideeele mag
worden beschouwd en gewaardeerd. Den historicus blijft
niets anders te doen dan zoo diep mogelijk in al deze structuren
1) „Der gegenwartige Stand der Geisteswissenschaften and die Schule"
Berlin 1922.
2) Zie boven blz. 104.
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door te dringen en op de wijze der „Einfahlung" te trachten
ze te verstaan, te ontleden en te beschrijven en zoo hij zich
niet als een man van wetenschap daarmede tevreden kan stel
len en naar een levens- of wereldbeschouwing zoekt, zal hij
relativist of scepticus moeten zijn, want een „menschheid"
moet voor hem, een dwaze ideologie en een zinledig woord
zijn, dat alleen als hulpmiddel dient om de ontzaggelijke ver
scheidenheid van verschillende vormen samen te vatten, en
waaraan, evenmin als aan de idee „menschelijkheid", geen
werkelijke realiteit ten grondslag ligt.
Terwijl er aan den eenen kant een geweldige verruiming van
het geestelijke gezichtsveld is gewonnen is er aan den anderen
kant helaas evenveel verloren, want een doel en een zin, een
hoogste norm en ideaal is ten eenenmale verdwenen. leder
moet kiezen wat hem persoonlijk van deze culturen 't meeste
aantrekt, wat hem 't meeste aan geestelijke waarden schenkt,
want, zooals gezegd, niemand kan worden gedwongen een
vorm, een structuur, een type of een ideaal als de waardevolste
te erkennen. Maar op den duur is dit relativisme en scepticisme
niet vol te houden, omdat de mensch zonder een bepaalde
doelstelling in hoogeren zin niet leven kan. Hoe kunnen we dit
ontmoedigende relativisme, dit troostelooze scepticisme over
winnen en 't humanisme een nieuwen, dieperen zin geven ?
Zoo we dit als onze voornaamste taak beschouwen, dan
willen we van de veronderstelling uitgaan, dat iedere volgroeide
persoonlijkbeid, die in den geest van Humboldt de belichaming
van een a. h. w. „individueele idee" is, die zich volgens indi
vidueele wettelijkheid ontwikkelt, verwezenlijkt en bestendigt,
tevens een bepaald aspect van het Almenschelijke vertegen
woordigt en we moeten tevens aannemen dat de verschillende
culturen „ideeen" zijn die het Almenschelijke in de meest ver
schillende vormen realiseeren en manifesteeren. Ons beginsel
en uitgangspunt is hierbij dit, dat „menschelijkheid" niet een
objectief in de historie bereikte of bereikbare toestand is, even
min een abstract, op verstandelijke wijze gewonnen begrip,
maar dat „menschelijkheid" een intuitief, als essentieel besefte
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Idee is, die bij geen bepaald volk, in geen bepaalden tijd voiledig zich heeft geopenbaard, maar in de meest uiteenloopende
structuureenheden zich min- of meer gebrekkig kan belicha
men. Evenals bij Leibniz iedere individualiteit als monade een
zeer bepaalde voorstelling heeft en een onvervangbare spiegel
is van het geheele universum en dit universum zich harmonisch
realiseert door de oneindige pluriformiteit der monaden, zoo
denken wij de Menschelijkheid als een idedele eenheid van alle
volgroeide, uit een innerlijk centrum levende en handelende
persoonlijkheden en van alle stijlvolle culturen, die elk weer
een bepaalde Idee, bun Idee openbaren en trachten te verwe
zenlijken. Maar deze harmonie van den Kosmos, zoowel als
van de menschelijkheidsopenbaringen is niet als eenbestaande
werkelijkheid te denken, maar als de mogelijke eenheid in 't
geestesleven, die nergens waar en hoe ook volledig kan worden
bereikt, doch wier verwezenlijking steeds als een oneindige,
idedele taak aan iedere persoonlijkheid en cultuur is opgelegd.
Allen in wie iets van den platonischen Eros leeft, zien in deze
systemen en structuren, in deze vormen en gestalten een ge
leidelijke opstreving naar een hoogere harmonische Eenheid,
die een eeuwig onbereikbaar Ideaal blijven zal. Slechts die
mensch zal aanspraak mogen maken op waarachtige vrijheid,
gerechtigheid en verdraagzaamheid, die aan iedere volgroeide
persoonlijkheid, aan iedere stijlvolle cultuur 't recht van be
staan erkent, die bereid is daarin een waardevolle en onmis
bare openbaring van de Idee „humaniteit" te aanvaarden —
Hier nu ontstaan voor ons zeer groote, bijna onoverkomelijke
moeilijkheden en conflicten. Want wat in theorie zoo aanne
melijk lijkt : 't goede recht van iedere als essentieel besefte
levens-, geestes- en cultuurvorm te erkennen, dat is voor de
praktijk van ieders leven een bijna bovenmenschelijk zware
taak. Want men moge in beginsel doordrongen zijn van de
waarheid, dat iedere waarachtige en zuivere levenshouding
gederbiedigd, iedere religie die uit 't diepst van 't hart opwelt
getolereerd dient te worden, dat elk uit de werkelijke inspira
tie geboren kunstwerk op onze waardeering en bewondering
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aanspraak mag maken en dat iedere politieke en maatschap
pelijke overtuiging, als reflex van typisch menschelijke verhou
dingen moet worden aanvaard, toch weten we alien, dat we
dagelijks te kort zullen schieten en aan anderen onze zedelijke,
maatschappelijke, religieuse, aesthetische en metaphysische
inzichten, overtuigingen en idealen als de eenig juiste en waar
devolste zullen voorhouden. De handelende is nu eenmaal
volgens Goethe de gewetenlooze mensch en de discrepantie,
de antinomie tusschen de humanistische theorie en de men
schelijke practijk blijkt zoo groot te zijn, dat de waarde dezer
theorie, die alles wil laten gelden, wil trachten te waardeeren,
te begrijpen en te tolereeren, zeer gering schijnt. Want, zoo
zal men vragen, is dit laten gelden van iedere persoonlijkheid,
iedere geestesuiting- en vorm, dit groote respect voor een
ieders charakter en levenshouding, niet een gemis aan charak
ter en houding en persoonlijkheid ; zal niet ieder mensch, die
waarachtig overtuigd is juist dat als de waarheid moeten ver
kondigen ; is niet alle vooruitgang op maatschappelijk en
cultureel gebied alleen mogelijk zoo de minderheid onbarm
hartig verdrukt wordt ; vertoont dit humanisme niet alle ken
merken van cultureele vermoeidheid, zedelijke onverschillig
heid, uiterst zwakke godsdienstigheid ? Kan een werkelijk
mensch inderdaad leven zonder de volle overtuiging van de
waarheid zijner waarheid, de grootste waarde van wat hem als
zoodanig ' t waardevolste blijkt ; wordt niet alle moraal en poll
tiek door dit humanisme onmogelijk gemaakt ?
Hierop zou ik dit willen antwoorden : inderdaad schijnt dit
humanisme in de meeste opzichten onmenschelijk of liever
bovenmenschelijk te zijn, levert 't in de praktijk de grootste
moeilijkheden op en 't aantal conflicten van den humanist met
zich zelf en zijn medemenschen kan zoo groot zijn, dat ze hem
vaak wanhopig zullen maken. Maar zoo men begrijpt, dat dit
humanisme „Idee" is en blij ft, dat ' t niet een leerstellige moraal
voor den maatschappelijken mensch, maar in diepsten zin een
religieus ideaal en een religieuze ervaring is, dan beseft men te
-vens dat „ humanisme' alleen beteekenen kan : een supraratioWolf.
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neel geloof in de hoogere verwantschap van alle waarlijk mensche
lijke handelingen en geestesuitingen. Hieropkanzeer gemakkelijk
een scherpe critiek worden uitgeoefend door ieder die als
rationalist, scepticus of moraalcriticus deze verwantschap,
deze eenheid of hoogere harmonie van al 't menschelijke ten
eenenmale loochent of ten zeerste betwijfelt of voor wie ze
een onoplosbaar probleem blijft. Zoo is bijv. voor Spengler,
die geen verwantschap tusschen de verschillende cultuur
vormen en structuren ziet, alle spreken over een menschheid
zinledig een algemeen menschelijke ethiek bestaat voor hem
niet („Der Untergang des Abendlandes", I. Band, p. 471).
Hij beschouwt als de eenige taak voor de ethiek der toekomst
„een strenge morphologie aller moralen" in den geest van
Nietzsche's moraalcritiek te geven. Voor zoo iemand is huma
niteit een phrase, de door ons beweerde verwantschap van
alle menschelijke geestesvormen en structuren, een onbewijs
bare bewering. Maar niet alleen de critische scepticus zal de
waarde van dit humanisme moeten loochenen, ook de dogma
tisch gebonden godsdienstige mensch, de „Absolutist", zooals
Jaspers hem noemt, die voor alles zijn persoonlijke betrekking
tot God als 't belangrijkste beschouwt en als 't eenig noodige
ziet zal dit doen. (Kierkegaard bijv.). Voor zulke persoonlijk
heden is 't menschelijke van ondergeschikte beteekenis, want
voor den „Absolutist" is die mensch eerst mensch, die „of —
of" kan zeggen en hij zal den humanist, die zoowel 't een als
't andere laat gelden als een zwakkeling beschouwen, die alles
relatief maakt en daardoor nimmer heroische daden zal kunnen verrichten.
Alleen voor hem in wie voor alles 't besefleeft der mensche
lijke waardigheid, 't vurig verlangen om zich te geven aan den
mede-mensch, 't intuitieve gevoel der menschen-eenheid en
der liefde tot den evenmensch, alleen voor dien is dit huma
nisme geen probleem, noch een phrase, maar een Idee die
hem steeds weer tot daden van Liefde aandrijft en bezielt.
En voor hem is deze Idee 't Absolute en alleen aan deze Idee
wil hij trouw zijn. 't Moge waar zijn dat alle profeten, apostelen,
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alle groote leeraren der menschheid, alleen konden handelen
en getuigen omdat ze de volstrekte waarheid met hun persoonlijke hebben vereenzelvigd en dat alle groote en noodzakelijke
omwentelingen van politieken en maatschappelijken aard
alleen mogelijk waren doordat de groote leiders alleen aan bun
partij en klasse de zege gunden en de nieuwe orde wilden
schenken, met bewuste verdrukking der minderheid, even waar
is 't Loch ook dat de gruwelijkste onrechtvaardigheid en on
verdraagzaamheid, aanmatiging, bekrompenheid en zelfge
noegzaamheid altijd weer de gevolgen van zulke predikingen,
heilsdaden en omwentelingen waren. De Humanist moge
voor velen een al te zachtzinnige en passieve, kleurlooze toe
schouwer lijken, omdat hij zich nooit en nergens kan binden
aan een natie, een partij, een vorm en een dogma, voor den
dieper schouwenden is 't duidelijk, dat de humanist een veel
moeilijker bestaan heeft dan de volgeling van een bepaalde
klasse, secte, partij en de voorstanders van een theorie, die zich
om met succes te kunnen handelen en getuigen, bewust ont
houden moeten van alle dieper begrijpen en waardeeren-wil
len der anderen. De humanist zal daarentegen steeds weer 't
goede recht der anderen trachten te begrijpen, al zal hij
volstrekt daarom niet steeds kunnen aanvaarden. De humanist
met zijn vurige liefde tot den vrede zal in wezen een strijder
zijn teg en alle bekromp en vooroordeel en zelfgenoegzaamheid ;
hij zal in voortdurend conflict leven met zijne medemenschen,
die verdraagzaamheid en rechtvaardigheid nu eenmaal niet als
hoogste idealen kunnen en willen erkennen. De humanist met
zijn groote liefde tot den medemensch zal fang een eenzame
blijven, terwijl de belijders van den bepaald geloof en de ge
nooten eener partij, elkaar steunen en helpen. Maar de een
zame humanist zal nochtans de sublieme zekerheid en de
grootsche verwachtingen van de volgelingen en beleiders van
een dogmatisch gefundeerd geloof, de overtuiging van de
waarheid en waarde eerier politieke klasse en partij prijsgeven
voor de hem dierbaarste overtuiging, dat niets van 't totaal
menschelijke hem vreemd mag zijn, omdat hij met zijn liefde
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tot al 't menschelijke een intuitief inzicht in de meest uiteen
loopende vormen en gestalten van 't zedelijke en van het
geestesleven zal kunnen verwerven. Hem beziele steeds dit
hoogste ideaal : iets van de universeele cosmische harmonie
in de Idee der menschelijkheid te verwezenlijken door de Liefde, de Liefde die immers in haar hoogste vorm als een onmid
dellijke openbaring van 't Goddelijke wordt beleefd.
1924.

V.
HERDER, LEIBNIZ EN SPINOZA1).

Het was in den herfst van 1926 tweehonderdvijftig jaar ge
leden, dat de toen jeugdige, maar reeds beroemde Leibniz aan
den niet minder beroemden, maar tevens beruchten Spinoza
een bezoek bracht, dat dan nog door talrijke werd gevolgd.
Ludwig Stein heeft 't waarschijnlijk gemaakt dat Spinoza toen
zijn handschrift der „Ethica” aan Leibniz, tegenover wien hij
eerst zeer wantrouwend was geweest, heeft getoond en dat er
behalve 't probleem der beweging nog talrijke zuiver philo
sophische vraagstukken aan de orde zijn gekomen.
In de eerste jaren na Spinoza's dood was Leibniz die toen nog
worstelde met de problemen die hij later in zijn eigen stelsel
zou trachten op te lossen, Spinoza vriendelijk gezind; hij heeft
van 1676-79 zich herhaaldelijk met Spinoza's nagelaten ge
schriften bezig gehouden. Daarna evenwel komt Leibniz met
zijn eigen systeem voor den dag en zien we dat de philosoof
die van zich zelf durfde zeggen : „je ne meprise presque rien'',
herhaaldelijk fel polemiseert tegen Spinoza en 't Spinozisme.
Zijn toon wordt hoe langer hoe vijandiger, ja zelfs hatelijk.
Hij ziet zijn eigen stelsel in volstrekte tegenstelling met dat
van Spinoza, zooals dit duidelijk blijkt uit den bekenden brief
aan Bourguet uit 't jaar 1714 : „Ik weet niet hoe Gij uit de
monadenleer welk Spinozisme ook kunt afleiden, dit is toch
een eenigszins voorbarige gevolgtrekking. 't Zijn toch juist
1) Voordracht gehouden op de jaarvergadering van de Vereeniging
„Het Spinozahuis" te Rijnsburg op 30 Mei 1926.

134

HERDER, LEIBNIZ EN SPINOZA

integendeel de monaden, waardoor 't Spinozisme weerlegd is,
want volgens mij zijn er even vele werkelijke substanties, als
't ware levende spiegels van 't Universum of beter gezegd
geconcentreerde werelden, als er monaden zijn, terwijl er vol
gens Spinoza maar een enkele monade is. Spinoza zou gelijk
hebben als er geen monaden waren."
Deze getuigenis, die nog met talrijke gelijkluidendekan wor
den vermeerderd is 't duidelijkste bewijs, dat Leibniz niets van
Spinoza meer wilde weten en dat hij in zijn blinden ijver om
zijn eigen leer van alle pantheistische smetten te bevrijden en
met de theologen op goeden voet te blijven, de toch onmis
kenbare groote overeenstemming van zijn eigen met Spinoza's
denkwijze over 't hoofd zag. (In zijn laatste, tijdens zijn leven
niet gepubliceerde, „Nouveaux Essays'' heeft hij zich over
Spinoza echter weer iets welwillender en waardeerender uit
gelaten).
Afgezien van 't door beiden ongeveer op dezelfde wijze
beschouwde probleem van de verhouding van lichaam en ziel
is 't toch niet te loochenen, dat Leibniz in menig opzicht groote
verwantschap met Spinoza vertoont. In zijn „Monadologie
wordt de Godheid als de oorspronkelijke Eenheid bestem
peld en als de eerie Substantie beschouwd, waaruit alle ge
schapen of afgeleide monaden a. h. w. door noodzakelijke uit
stralingen, fulguraties, ontstaan. Bovendien beweert Leibniz in
dit werk dat de laatste grond der dingen in een noodzakelijke
substantie moet liggen, die als de bron, waaruit alle eigen
aardige verbijzonderingen voortvloeien, moet worden opgevat.
Hieruit blijkt dat Leibniz vaak Spinoza's leer van de eerie sub
stantie zoo dicht benadert, dat Kuno Fischer terecht beweren
kon, dat de konsekwenties van Leibniz' monadenleer tot een
pantheisme (beter gezegd, tot een monisme) en tot een
emanatieleer moesten leiden, die op 't Spinozisme gelijken en
die in volstrekte tegenspraak met de grondbeginselen zijner
„Monadologie" blijken te zijn.
Derhalve is 't zeer begrijpelijk dat reeds tijdens Leibniz'
leven talrijke malen op t Spinozistische element bij Leibniz is
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gewezen en dat men hem zelfs van plagiaat ten opzichte van
Spinoza kon beschuldigen. En in de 18de eeuw is 't de vraag :
Leibniz of Spinoza die, gelijk bekend, de hevigste twisten deed
ontbranden. Jacobi en Lessing meenden beide een zeer nauwe
verwantschap tusschen L. en S. aan te kunnen toonen. Lessing
vraagt in het bekende gesprek, dat hij naar aanleiding van
Goethes Prometheus-ode met Jacobi gevoerd heeft en dat voor
de geschiedenis van 't Spinozisme van zoo veel beteekenis is
geworden : „volgens welke voorstellingen neemt Gij een per
soonlijke, buitenwereldlijke Godheid aan ? Wellicht wegens
de voorstellingen van Leibniz 7 1k vrees, die was in zijn hart
zelf een Spinozist . . . Herinnert Gij U bij hem een plaats waar
van God wordt gezegd dat hij zich in voortdurende expansie
en kontraktie bevindt, dit zou dan de schepping en 't bestaan
der wereld zijn." Jacobi geeft verder Lessing toe, dat er vol
gens hem geen stelsel is, dat zooveel als dat van Leibniz met
't Spinozisme overeenstemt, dat hij op zich durfde nemen
uit Spinoza Leibniz' geheele psychologie te demonstreeren
en dat in laatste instantie hun vrijheidsleer op 't zelfde neer
komt.
Herder zoowel als Goethe hebben na Lessings pleidooi voor
Spinoza zich met dezen wijsgeer jaren lang beziggehouden,
over wien volgens Lessing iedereen in dien tijd sprak als over
een dooden hond. Lessing zelf was geen leerstellig Spinozist,
alleen (zooals Dr. Th. C. van Stockum in zijn proefschrift heeft
aangetoond), vertoonen zijn theologische geschriften Spino
zistische elementen. Lessing voelde zich veel meer tot Leibniz
aangetrokken, hoewel hij verklaarde „wenn ich mich nach
jemand nennen soil, so weiss ich keinen andren (als Spinoza)"
en diens pantheisme geheel meende te kunnen aanvaarden.
Evenwel : Lessing kon toch zijn onsterfelijkheidsleer, zijn over
tuiging van de metempsychose, zijn optimistische geschiedbe
schouwing, zijn individualistische levensleer, die op 't eeuwige
worden en niet op 't zijn was gericht t beste met Leibniz mona
dologie in overeenstemming brengen.
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Wij zullen nu nagaan hoe Herder tegenover Leibniz en
Spinoza staat.
Eerst een korte levensschets.
Johann Gottfried Herder is 1744 in een klein stadje in Oost
pruisen geboren. Van 1762 af is hij student in de godge
leerdheid te Koningsbergen, waar hij ook vol bewondering
Kants lessen volgde. Hij is bevriend met den pietist Hamann,
den geestelijken vader in 't Irrationalisme, den „Magus uit 't
Noorden", die den jongen student met Shakespeare en Rous
seau bekend maakt. Hij komt tevens onder den invloed van
Shaftesbury en Hume en wordt spoedig een der voormannen
van 't toen opkomende irrationalisme der „Sturm und
Drang"-beweging. In Riga van '64 69 als predikant en leeraar
werkzaam, publiceert hij een reeks essays over de nieuwere
duitsche letterkunde. Zijn geweldige drang naar nieuwe erva
ringen en grootere kennis doen hem in '69 op goed geluk een
reis naar Frankrijk ondernemen, waar hij bekend wordt met
eenige der groote encyclopedisten o. a. Diderot. Onbevredigd
keert hij naar Duitschland terug, leert in Hamburg Lessing
kennen en gaat over Darmstadt naar Straatsburg voor een oog
operatie, waar hij Goethe ontmoet, voor dien deze ontmoeting
van zeer groote beteekenis werd. Hij publiceert daarna „ yolks
liederen": „Stimmen der Volker in Liedern", studies over
Shakespeare, taalstudies („Uber den Ursprung der Sprache").
Hij wordt dan in 1771 in Backeburg hofpredikant en nu heeft
er in zijn ziel een religieuze wedergeboorte plaats. Hij strijdt
heviger dan ooit tegen 't platte rationalisme, tegen 't histo
risme en oppervlakkige optimisme der „Verlichting" („Auch
eine Philosophie der Geschichte der Menschheit' '; „Die alteste
Urkunde des Menschengeschlechts") ; ook zijn Spinoza-studie
valt in dien tijd. Dan krijgt hij door Goethes bemiddeling een
betrekking als superintendent te Weimar, waar hij eindelijk
tot rust en evenwicht komt en waar zijn grootste en belang
rijkste werk, de bekende „Ideenzur Philosophie der Geschichte
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der Menschheit" in 4 deelen (1784-91) ontstaat, waarin 't
nieuwe Humaniteitsideaal wordt verkondigd, dat hij sindsdien
trouw is gebleven. In '87 verschijnt „Gott" de metaphysische
fundeering van zijn geschiedenis-philosophische ideeen. In
de laatste jaren van zijn leven heeft hij een fellen strijd tegen
Kant gevoerd, dien hij niet vermocht te begrijpen gelijk uit
de werken „Metakritik" en „Kalligone" blijkt. In 1803 is hij
verbitterd en vereenzaamd gestorven.
Herder is ongetwijfeld een der geniaalste persoonlijkheden
van 't duitsche geestesleven der 18de eeuw. Men heeft hem
terecht den „grooten zaaier'' genoemd. Hij was voor alles een
wegbereider, geen voltooier. Bijna alles wat hij schreef is
fragment en torso gebleven. Maar zijn bevruchtende invloed
is onoverzienbaar groot geweest. Hij was niet alleen de eerste
waarlijk moderne literatuurcriticus, maar tevens op 't gebied
der wsthetica en geschiedenisphilosophie een oorspronkelijk
denker en vorscher. Herder was, zooals ons zal blijken, geen
stelselmatig, rationeel-analytisch vorschend wijsgeer. Hij
was een, grootsche visioenen schouwend, synthetisch specu
latief geschiedenisphilosoof, maar als metaphysicus eclecticus.
Kants streng logische, behoedzame werkwijze en critische
methode stootte hem later af en Kant zag in hem een typisch
verwarden, dogmatischen geest, wiens tegenstrijdige geschie
denis-philosophische hypothesen hij als zinledige fantazieen,
van zijn standpunt terecht, moest bestrijden.
Herder voelde zich in de eerste periode van zijn leven 't
meest tot Leibniz aangetrokken. Hij kende den echten Leibniz ;
dus niet slechts den door Christian Wolff gepopulariseerden
schrijver der „Theodicee", maar ook den auteur der in 1765
na Leibniz' dood uitgegeven „Nouveaux essays". Hierin vond
hij alles waaraan zijn, in dien tijd voor de meest verschillende
indrukken ontvankelijke, geest en zijn vaak hevig bewogen
zieleleven behoefte gevoelde. Zijn onweerstaanbare drang
naar 't instinctieve, onbewuste in den mensch, zijn aanbid
ding voor de geniale, eenzame scheppende persoonlijkheid
zag Herder in de leer van de vensterlooze, architectonisch-

138

HERDER, LEIBNIZ EN SPINOZA

teleologisch zich ontwikkelende en werkzame individueele
substanties, de monaden, bevestigd. Herder, die de rationa
listische, schoolsche psychologie van Wolff Baumgarten ver
afschuwde, geraakte in geestdrift voor de activistische, ener
getische psychologie van Leibniz, die door zijn ontdekking
van den „duisteren grond der ziel" en haar „onbewuste voor
stellingen" grootsche perspectieven opende voor een nieuwe
irrationalistische psychologie van het kunstscheppen, die hij
ook bij Shaftesbury gevonden had. Met Leibniz' psychologische
theorieen heeft Herder Shaftesbury's leer van de autonomen,
organisch scheppenden kunstenaar verbonden. Ook de Leib
nitiaansche metaphysische leer van de oneindige verscheiden
heid en eenzaamheid der monaden kon Herder geheel aanvaar
den. Hij had zijn geheele wsthetica en geschiedenisphilosophie
in die jaren op 't „qualitatieve individualisme" opgebouwd.
Want de Godheid openbaart zich volgens hem in de ge
schiedenis door de meest verschillende volkeren, culturen en
persoonlijkheden, die zich ieder volgens een „individueele
wetmatigheid" ontwikkelen. De jeugdige Herder, de gevoels
mensch bij uitstek, met zijn extatische bewondering voor t
oorspronkelijke in kunst en geschiedenis kon dus bij Leibniz
en diens geestverwant Shaftesbury in theorie alles vinden wat
hij in zijn studies op verschillende gebieden in de praktijk
wilde brengen. Niet de rationalistisch denkende mathema
ticus, evenmin de theoloog, maar de metaphysicus en psy
choloog in Leibniz beschouwde hij derhalve als zijn meester.
Dit blijkt bijv. uit de volgende uitlating uit een philoso
phische studie uit dien eersten tijd. „Twee individueele din
gen kunnen niet volkomen aan elkaar gelijk zijn In de
philosophie moet 't micron, 't oneindig kleine niet verzuimd
worden . . . de menschelijke zielen zijn niet alleen van anderen,
maar ook van ieder van hun soort verschillend ... in ieder
subject is ieder oogenblik een oneindigheid tegelijk."
Reeds vroeg oefent hij van 't pluralistisch, monadologisch
standpunt op Spinoza's monisme kritiek uit. Herder zegt, dat
hij niet kan begrijpen, dat 't individueele de innerlijke grond
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van zijn bestaan niet in zich zelve, maar in een ander moet
hebben. Dit beweert hij ± 1769, 't jaar waarin hij vermoede
lijk voor 't eerst met Spinoza kennis maakt.
In de jaren die nu volgen, tijdens zijn verblijf in Backeburg,
ontwikkelt zich Herder tot religieus mysticus d.w. z. hij beleeft
de scheppende kracht van de oorspronkelijke persoonlijkheid
niet alleen als iets goddelijks, maar de geniale persoonlijk
heid is nu aan God zelve gelijk. In eenige gedichten uit die jaren
(± 1770) hooren wij een verheerlijking der cosmische be
teekenis der persoonlijkheid, die herinnert aan de mystieke
leer van Meister Eckhart en Angelus Silesius. Het individueele,
't Ik is hier de mede-schepper der Godheid, de spiegel waarin
't Goddelijke licht zich 't zuiverst weerkaatst vindt.
De Schepping vindt haar voltooiing in de goddelijke ziel,
die haar volledige vergoding bereiekt heeft. Herder toont zich
hier een dynamisch en pluralistisch denkend en voelend pan
entheist, die de Godheid beschouwt als de in alle gestalten
en vormen der natuur en der geschiedenis zich openbarende
Gees t, die zich eindelijk in de ziel van den scheppenden mensch
geheel spiegelt en van de volheid van haar wezen bewust
wordt. „Selbstbewusstseyn, Schopferkraft ist Gotterwonne"
roept Herder uit. Evenals voor de mystieken is 't alleen de
„ wezenlijke" mensch, die in staat is aan God gelijk te worden
en 't is God, die 't Eeuwige, essentieele in den mensch zoekt
om zich daarin volledig te openbaren en te realiseeren.
Maar omstreeks 1774 nemen we in Herders innerlijk leven
een beslissende ommekeer waar. Evenals iets later Goethe,
die in zijn faustischen drang naar Al-beleving en -omvatting
tot 't tragisch inzicht komt, dat hij de Godheid niet in haar
geheel omvatten kan, dat hem de kosmische verwezenlijking
niet beschoren blijkt en hij die waande „ schaffend Gotterleben
und Wonne zu geniessen" beseffen moet dat zijn geest „sich
zu hoch geblaht" had, zoo leert ook Herder inzien dat 't zich
aan-God-gelijk voelen der persoonlijkheid een zeer proble
matische levensstaat voor den mystiek aangelegden mensch
beteekent, omdat hij niet te bestendigen is. Al worden er
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onuitsprekelijke hoogtemomenten door den scheppenden
geest beleefd, die de vergoding te waarborgen schijnen, Loch
blijft er een klove tusschen 't Ik en de Godheid; na de hoogste
vlucht stort de geest met verlamde vleugels op aarde te plet
ter ; de laatste vervulling : de volledige aanschouwing is hem
helaas niet geworden 1 ).
Het tot 't uiterste opgevoerde subjectivisme, 't ten top
gedreven irrationalisme en individualisme wordt langzamer
hand als een dwaling beseft, de uitsluitende waardeering der
geniale persoonlijkheid, die alleen in inspiratie kan scheppen
die uitverkoren en autonoom, aan geen wet noch norm zich
gebonden waant, maakt allengs plaats voor een humanisme
dat de Rede als hoogste kenbron beschouwt en 't bestaan van
eeuwige normen en onwrikbare wetten erkent. De unio mys
tica en de volledige verwezenlijking Gods door de persoon
lijkheid was een waan gebleken ; 't streven, de Idee der vol
ledige menschelijkheid te verwezenlijken wordt 't nieuwe
ideaal voor Herder.
Nu spreekt Herder voortdurend over den grooten samen
hang van alle levende wezens ; 't pluralisme wordt vervangen
door een monisme : de eerie goddelijke natuur, 't eerie Uni
versum waarin de mensch zijn bijzondere taak ten bate van
't geheel heeft te vervullen is hem nu 't Hoogste. Hij wijst
alle op 't individueele gerichte doelstelling volstrekt of en be
schouwt 't Goddelijke als de ieders persoonlijk bestaan deter
mineerende macht.
Herders onevenwichtelijke vulcanische geest, die eertijds
alleen in grootsche historische visioenen vermocht te leven
en te denken, de revolutionaire „Starmer and Dreinger" bij
uitstek, die prat ging op de autonomie van 't gevoel en die de
intuitie als eenige kenbron beschouwde, buigt zich dus nu in
deemoedige berusting voor de soevereine Rede en de flood
wendigheid in de natuur en de geschiedenis. Het wekt daarom
geen verwondering als Spinoza's naam nu telkens door hem
wordt genoemd ja dat Leibniz thans geheel op den achter1) Vgl. mijn op blz. 120 genoemde studie over Herder.
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grond raakt. Herder prijst Spinoza herhaaldelijk en bewondert
diens leer omdat „hij ruimte en tijd doet overwinnen, de zin
nelijkheid en de hartstochten als een nevel wegblaast, midden
op aarde als in den hemel wandelt d. onder de eeuwige
dingen of beter in 't eeuwige ding d. i. God." Hij beveelt
Spinoza's „Ethica" aan zijn vrienden in geestdriftige bewoor
dingen ter lezing aan ; ja hij noemt Spinoza nog goddelijker
dan Johannes. (Toch zijn er nu reeds groote verschillen tus
schen Herder en Spinoza aan te wijzen bijv. ten opzichte van
't kennisprobleem).
In zijn, in den loop der jaren 1782 —91 ontstane, terecht
beroemde „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch
heit" zien we duidelijk de sporen van zijn Spinoza-studie. Het
hi XXI Tao) is Herder's credo geworden, evenals voor Lessing
en Goethe ; hij noemt Spinoza een van zijn heiligen.
De Godheid is voor hem ook hier de immanente, alles
dragende en doordringende Eenheid.
In dit verband is de brief aan Jacobi uit 't jaar 1784 van
belang. We lezen daarin dat Herder 't met Lessing eens is en
dat hij 't Spinozisme beschouwt als de eenige denkwijze, die
met zich zelve geheel eens is. Hij stemt weliswaar niet vol
komen met Spinoza overeen en hij zou zijn eigen stelsel geen
Spinozisme willen noemen, want in de oudste der beschaafde
landen (hij bedoelt blijkbaar Indie) lagen de kiemen ervan in
(nog) bijna zuiverder vorm, echter Spinoza is de eerste, die den
moed had deze naar onze wijze in een stelsel te combineeren.
Na Spinoza's dood heeft niemand 't
Tow beginsel ge
rechtigheid doen wedervaren Hij zegt dan verder dat Jacobi
en de andere anti-Spinozisten God als 't groote „ensentium",
de in alle verschijnselen werkzame oorzaak, als nul en als een
abstract begrip opvatten, maar voor Spinoza is 't juist 't aller
reeelste, meest werkzame Eene dat tot zich zelve spreekt Ik
ben, die Ik ben.
Herder wijst ten slotte met stelligheid alle transcendentie
van 't Goddelijke af. God is hem de meest levende, actieve
eenheid, niet in alle dingen, maar door alle dingen.
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Hieruit blijkt dus dat Herder geen zuiver pantheisme maar
wel een panentheisme aanvaarden kan. Hij eindigt dan den
brief met een geestdriftige lofprijzing van Spinoza's Godsbe
grip en hij bekent, dat 't hem innig gelukkig maakt. In een
daaropvolgend schrijven naar aanleiding van Jacobi's pas verschenen boek over Spinoza schrijft Herder (1785) dat hij zich
niet in den strijd wil mengen en dat hij met zijn „Spinoza, Shaf
tesbury, Leibniz" (dat is de oorspronkelijke titel van zijn boek
„Gott") maar liever thuis wil blijven.
Echter in 1787 besluit hij toch aan den strijd om Spinoza
deel te nemen. Hij publiceert daarom 't boek, dat 't laatste
zou zijn, dat zich met 't probleem van de beteekenis van 't
Spinozisme voor 't 18de eeuwsche duitsche geestesleven
bezig hield.

Herder's „Gott" (in de tweede uitgave van 1800 is aan den
titel toegevoegd: „Einige Gesprache fiber Spinozas System") is
ontstaan tijdens 't hoogtepunt van Herder's vriendschap met
Goethe, die zooals bekend toen met Charlotte von Stein Spi
noza's „Ethica" in 't oorspronkelijk bestudeerde. We molten
aannemen dat de namen der personen in deze dialogen „ Theo
phron", „Philolaus" en „Theano" kunnen vervangen worden
door die van Goethe, Herder en Caroline Herder. Zij doen ons
een blik slaan in 't zoo hoog staande geestesleven in den
kring van Weimarer persoonlijkheden en zij zijn niet alleen
van belang voor Spinoza's invloed op Herder en Goethe, maar
tevens voor de beoordeeling van de geestelijke cultuur die in
't kleine stadje zich had ontwikkeld, een geestelijke cultuur,
waaraan we de hoogste waarden en onvergankelijke werken
te danken hebben en die nog altijd terecht de trots van 't
duitsche yolk uitmaken. (Goethe beschouwde Herder's „Gott"
als de zijne en zag in dat boek de meest volmaakte uitdrukking
van zijn eigen pantheisme.)
In 't volgende beknopte overzicht van dit werk dat natuur
lijk van de bezieling waarvan 't vervuld is, geen voorstelling
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kan geven, heb ik de dialoogvorm geheel laten vallen omdat
die van bijkomstige beteekenis is. Herder was een redenaar en
didacticus, geen dramaticus, die spannende dialogen schrijven
kon. De betogen der verschillende sprekers vormen feitelijk
monoloog. Want meestal knoopt de eene spreker bij de
woorden van den ander aan en zet 't gesprek op dezelfde
wijze voort.

een

Het eerste gesprek is slechts een inleiding en voor ons doel
onbelangrijk. We hooren hier een hartstochtelijke verdediging
van Spinoza tegenover Bayles bekende beschuldiging van
atheisme. Er wordt gewezen op 't „Theologisch politiek trac
taat" en op de levensbeschrijving van Colerus die op Herder
diepen indruk had gemaakt. Er volgt een uittreksel uit de
„Tractatus de intellectus emendatione" en ten slotte worden
eenige aanwijzingen gegeven omtrent de Spinoza-studie.
Het tweede gesprek voert ons midden in de belangrijkste en
essentieele problemen der spinozistische wijsbegeerte.
Het substantiebegrip wordt critisch beschouwd en hierbij
komt natuurlijk dadelijk de tegenstelling : substantie en indi
vidualiteit ter sprake. Hier zien we reeds de poging die Herder
doet om Leibniz' en Spinoza's stelsel met elkaar te verbinden.
Strikt genomen, meent Herder, is geen ding ter wereld een
substantie, omdat alles van elkaar en ten slotte van God af
hangt, die op deze wijze de hoogste, eenige substantie is.
Leibniz sprak van de materie als een „phaenomenon" der sub
stanties, daarom mag ook Spinoza spreken van modi (der sub
stantie). Deze Leibnitiaansche substanties worden door god
delijke krachten voortgebracht, 't zijn dus gemodificeerde
phaenomena van goddelijke krachten („phaenomena substan
data"). We weten weliswaar niet wat kracht is en hoe ze
werkt, maar aan de afhankelijkheid van ieder afzonderlijk we
zen van
zelfstandig wezen is niet te twijfelen. Terecht
noemt Spinoza 't zelfstandige wezen, de niet voorbijgaande,
maar immanente oorzaak van alle dingen.
Nu komen de eigenschappen der substantie ter sprake. Het

een
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wordt als een dwaling van Spinoza beschouwd, de uitgebreid
heid als goddelijk wezenskenmerk te verklaren. Uitgebreid
heid en denken hebben niets met elkaar te maken, de uitge
breidheid heeft geen realiteit, al is ze ook als oneindig voor
te stellen. Zonder wezen, zonder werkzame kracht is niets in
haar. Ze is slechts de voorwaarde eener wereld, voor een naast
elkaar bestaan van schepselen en ze kan derhalve geen wezens
kenmerk zijn.
Herder meent nu 't bemiddelend begrip tusschen geest en
materie te hebben gevonden, dat Spinoza vergeefs heeft ge
zocht n.l. in de hypothese van 't bestaan van substantieele
kraebten. Daardoor krijgt Spinoza's stelsel een schoonere een
heid. Als de Godheid volgens diens opvatting in een oneindig
aantal attributen zijn wezen uitdrukt, dan moeten we niet slechts
twee van deze : „denken" en „uitgebreidheid" aannemen; we
laten ook 't aanstoot gevende woord „attribuut" weg en zeg
gen dat de Godheid zich op oneindige verschillende wijzen orga
nisch openbaart. In alle werelden manifesteert de Godheid
zich door krachten ; de oneindige wezenheid dezer krachten
is onbegrensd. Door 't aanvaarden der organische krachten
komt zoowel 't lichamelijke als 't psychische tot zijn recht. De
Godheid is aldus kracht in den hoogsten zin des woords ; 't
orgaan van alle organen. De materie is niet doode stof zonder
meer, maar in haar is een onuitputtelijke hoeveelheid der
meest verschillende energieen werkzaam. Spinoza's meening,
dat iedere eigenschap Gods iets van 't oneindige uitdrukt,
wordt pas door de aanname dezer (de Godheid) openbarende
krachten zinvol. Spinoza had niet alleen den tijd een zinnebeel
dige voorstelling der eeuwigheid, maar ook de ruimte als
symbool der absolute oneindigheid moeten aannemen. Vol
gens Herder is Spinoza geen pantheist, want God en de we
reld zijn niet identiek, alle dingen zijn uitdrukkingen der god
delijke kracht, geen te scheiden deel van een ondeelbaar
eeuwig Zijn.
Door de begrippen substantie, modus en attribuut is noo
deloos misverstand ontstaan. Had Spinoza de begrippen kracht

145

HERDER, LELBNIZ EN SPINOZA

en werking gekozen dan zou zijn stelsel samenhangender zijn
geworden. Wie heeft, zegt Herder, een scherpere scheiding
tusschen „natura naturans" en „natura naturata" gemaakt dan
Spinoza. (Door dit onderscheid van Spinoza over te nemen,
meent Herder dus blijkbaar zijn wijzigingen te kunnen recht
vaardigen.)
Het is de verdienste van Leibniz de hypothese der imma
terieele substantie in de philosophie te hebben ingevoerd.
Maar zijn theorie der voorafbepaalde harmonie van lichaam
en ziel was overbodig. Immers in Leibniz' stelsel zien we (de
door hem geloochende) „influxus physicus'' juist bevestigd,
omdat de materie volgens hem door immaterieele krachten
bezield is ; daarin kunnen derhalve ook immaterieele krachten
van hoogere orde inwerken.
Het onderwerp van 't derde gesprek is nog minder dan t
eerste met Spinoza in overeenstemming. it Is voornamelijk
Shaftesbury, wiens ideeen Herder overneemt. Spinoza loochent
dat God verstand en wil zou hebben. Herder meent evenwel,
dat hij op Spinoza's grondbegrippen voortbouwende uit de
volmaaktheid van God de volmaakte kennis en wijsheid Gods
zou kunnen bewijzen. God is de bron van alle macht en van
alle ideeen. De hoogste macht moet ook de meest wijze macht
zijn d. w. z. een volgens immanente wetten werkzame Goed
heid zijn. Doordat Spinoza uitgebreidheid en denken als twee
tegengestelde attributen Gods beschouwde, moest hij de
macht als derde aannemen waarin beide verbonden zijn. Had
hij macht en gedachte als krachten aangenomen, dan ware de
eeuwige oerkracht de bron van alle denkbare werkingen en
derhalve van de meest volkomen goedheid en waarheid.
Herder verwerpt evenwel de „Theodicee" van Leibniz om
dat hij zich God niet als een uit mogelijkheden kiezende macht
kan voorstellen. De ontwerpen en plannen van Leibniz' God
zijn onvereenigbaar met de meest volmaakte natuur van t on
veranderlij ke hoogste Wezen. Herder wil met Spinoza alleen een
essentieele, immanente goddelijke noodzakelijkheid aanvaar
den. Hij bestrijdt ook de in dien tijd zoo gangbare voorstelling
Wolf.

10
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als zoude Spinoza fatalist zijn geweest en verwerpt sevens alle
teleologie in Leibniz' geest. Immers ieder wezen openbaart
God in zijn geheel de wereld is niet toevallig, maar gescha
pen uit noodzakelijkheid. Er is een voortdurende schepping,
een eeuwige werkzaamheid Gods, die uit oneindige macht en
goedheid zich in de tijdruimtelijkheid openbaart.
In ieder object der schepping is een essentieele waarheid,
harmonie en schoonheid te ontdekken, waarop zijn bestaan
met immanente, hoewel voorbijgaande en betrekkelijke nood
zakelijkheid gebaseerd is. Iedere ontdekte natuurwet is als een
openbaring van 't eeuwige goddelijke verstand en zijn wet
matigheid te beschouwen.
De vierde dialoog begint met een uiteenzetting van Les
sing's Spinozisme naar aanleiding van Jacobi's boek ,, tither die
Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mende's
sohn". Ook Herder aanvaardt met Lessing 't „En kai pan"
beginsel. Lessing wilde in 't bekende gesprek met Jacobi wezen
was deze onder de persoonlijke oorzaak der wereld verstond,
maar kreeg van dezen geen hem bevredigend antwoord. Her
der gaat naar aanleiding hiervan uitvoerig na was onder 't per
soonsbegrip is te verstaan en hoe dit is ontstaan. Hij toont dan
aan dat dit begrip al tij d iets bijzonders en afzonderlijks aanduidt
en daarom niet op de alles omvattende Godheid van toepas
sing kan zijn. 't Grootste deel van dit gesprek gaat verder over
Lessing's Spinozisme en ik beperk mij daarom tot de opmer
king dat Herder nogmaals wijst op de immanente noodzake
lijkheid, d. i. voor hem de zelfstandige waarheid die in God
woont, en die volgens hem 't eenig mogelijke Godsbewijs is.
De schepping is volgens Spinoza geen emanatie zooals men
in dien tijd op 't gezag van Wacbters boek over Spinoza en de
Kabbala aannam. De Godheid „wereldziel" te noemen zooals.
Lessing deed, wil Herder alleen met 't grootste voorbehoud.
Het laatste gesprek is zeer belangrijk en beteekent 't hoogte
punt van Herder's werk.
Hij begint met een uiteenzetting van 't zinledige van 't begrip „Niets". Bestaan („existentia") is 't hoogste was God den
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schepselen kon geven. Het hoogste Zijn openbaart zich in
verschillende krachten ; in al deze manifestaties zien we openbaring der hoogste Macht en Rede, Wijsheid en Goedheid, her
haalt Herder nogmaals. Leibniz' voorstelling, als zouden de
Monaden slechts spiegels van den Kosmos zijn, verwerpt Her
der. Zij zijn niet eenzaam en vensterloos volgens hem, maar
staan in de nauwste verbinding met elkaar, beinvloeden elkaar
en vertoonen zich in telkens nieuwe vormen. De levende
krachten der natuur werken volgens deze wetten
1. Zij streven naar bestendiging van hun eigen wezen.
2. Zij trachten zich met gelijksoortige te verbinden en
scheiden zich af van ongelijksoortige.
3. Zij streven naar gelijkmaking (Verahnlichung) met zich
zelve en willen hun wezen a. h. w. afdrukken in een ander.
De wet der bestendiging van 't wezen brengt Herder na
tuurlijk in verband met 't conatusbegrip van Spinoza. De wet
van vereeniging met 't gelijksoortige en van scheiding met 't
tegengestelde geeft Herder aanleiding tot een uitvoerige en
zeer belangrijke uiteenzetting over 't polariteitsbeginsel, dat
hij met Goethe gemeen heeft. Evenals deze beschouwt ook
Herder de magneet als symbool van dit beginsel in de natuur ;
ziet ook hij in den kosmos de hoogste Eenheid in de grootste
verscheidenheid en tegengesteldheden ; en in de grootste
tegenstellingen beginsel der Eenheid geopenbaard.
Herder gelooft aan den ideeelen invloed van alle ivezens op
elkaar. Goedheid, Wijsheid en Schoonheid verbinden de
menschen met elkaar en maakt ze aan elkaar gelijk. Er is in
alles een onmiskenbaar streven om aan God gelijk te worden.
In de schepping is geen werkelijke Dood. Er is voortdu
rende metamorphose en palingenese. In Gods rijk is geen
stilstand, geen achteruitgang maar een onophoudelijk streven
om uit een chaos orde te scheppen en een hoogere harmonie
te verwezenlijken.
Hij besluit zijn dialogen met een samenvatting der resulta
ten in een aantal stellingen, waarvan nog de volgende worden
toegevoegd :

148

HERDER, LEIBNIZ EN SPINOZA

In Gods Rijk bestaat 't Booze als werkelijkheid niet. 't Kwaad
is of een beperking of een overgang.
Deze tegenstelling behoort tot 't Goede en helpt mede ter
verwezenlijking van dit Goede (vgl. hiermee Goethe's „Me
phisto").
De fouten (dwalingen) helpen den mensch door contrast
werking tot steeds hoogere goedheid en waarheid.
De tweede uitgave van 1800 voegt hier nog een zeer be
langrijke beschouwing aan toe over ' t probleem der individua
liteit, dat ook 't uitgangspunt van Herder's boek was. Hij gaat
uit van 't vraagstuk der verhouding van substantie tot modus.
Wij zijn bestaanswijzen (deze noemen wij individualiteiten).
Anders gezegd : leder heeft en is een eigen modus (van 't
Eene), d. i. volgens Herder een individualiteit. 't Blijvende
in alle verandering van onze persoon is 't „Zelf". Wij zijn dus
in laatste instantie verschillende modi van 't hoogste Zelf
bewustzijn die de allesomvattende vorm van alle vormen is.
Het eeuwige „principium individuationis" ligt dieper dan rede,
verstand en phantasie en is in alles als zelfbewustzijn in ver
schillende graden werkzaam. De hoogste, zuiverste, schoonste
individuatie is 't Alomvattende Wezen, God. Hoe meer werk
zaamheid, kennis en liefde tot de Kosmos in ons leeft, des
te meer beseffen en genieten we van God. Alleen Hij is die
alles is, die alles draagt en schraagt mag zeggen: Ik ben 't Zelf,
buiten Mij is niemand.
Hiermee hebben we ons beknopt, objectief overzicht van

Herder's „Gott" voltooid.
We vragen nu nog zeer in 't kart : Waarin bestaat zijn
overeenstemming met Spinoza en Leibniz, waarin verschilt hij
van beiden en wat is 't bijzondere van Herder's denkwijze ?
We vragen eerst :
Wat beeft Herder met Spinoza gemeen? Zoover ik kan zien :
1. De overtuiging van de immanentie Gods in de natuur.
God is 't een en alles. Hij schept uit vrijheid. Toch is Herder
geen zuiver pantheist, eerder gelijk Shaftesbury „panentheist-.
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God „doorwoont" a. h. w. de natuur ; dus zijn bestaan dekt
zich niet volstrekt met deze.
2. De Godheid werkt volgens noodzakelijkheid. De vrije
wil des menschen en de teleologie in 't natuurgebeuren wor
den ook door Herder verworpen.
3. 't Begrip van 't „Bestaan" en 't „Volmaakte" zijn iden
tiek. 't Bestaan (existentia) is het hoogste kenmerk van alle
wezens.
4. De gedachte van de handhaving van 't eigen bestaan van
ieder wezen („conatus in suo esse perseverandi").
5. De opvatting van de onwezenlijkheid van 't .kwaad.
Wat beeft Herder met Leibniz gemeen 7
1. De groote waardeering van de persoonlijkheid, dus 't
individualiteitsbeginsel. Herder ziet evenals Leibniz de oneindige verscheidenheid der wezens als openbaringen der God
heid, die zich in dynamisch-vitaal werkzame krachtcentra ver
werkelijkt.
2. Ook beschouwt Herder gelijk Leibniz de materie als een
„phaenomenon bene fundatum".
3. Hij aanvaardt eveneens 't bestaan van immaterieele sub
stanties.
4. Er is voor Herder evenals voor Leibniz Been dood, slechts
metamorphose en epigenese. Hij staat dus op absoluut vita
listisch standpunt.
We vragen nu : Wat onderscheidt hem van Spinoza ?
1. Hij heft 't onderscheid tusschen attribuut en modus op.
2. Door zijn opvatting van de attributen (modi) als substan
tieele krachten vervalt de tegenstelling van denking en uitge
breidheid.
3. Terwijl voor Spinoza God a. h. w. de kwaliteitlooze me
taphysische ruimte is en al haar modi vergankelijke wijzigingen
der eeuwige attributen zijn, is Herder's God de alle kwaliteiten
in de grootste volheid bezittende en bestendigende alles dra
gende oerkracht. Herder vervormt aldus Spinoza's statisch
mathematisch logisch pantheisme in een dynamisch-vitalistisch
panentheisme.
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4. Bovendien kent Herder de Godheid de eigenschappen
van Goedheid en Schoonheid toe, die volgens Spinoza slechts
subjectieve en geen normatieve beteekenis hebben. Hij ver
valt daardoor weer in 't theisme dat hij juist overwinnen wilde.
Ten slotte :
Wat onderscheidt Herder van Leibniz ?
1 Hij kan de Theodicee, gelijk Leibniz die heeft geformu
leerd, niet aanvaarden, evenmin als de „harmonia praestabi
lita" van lichaam en ziel.
2. Maar 't meest essentieele verschil met Leibniz is, dat vol
gens Herder de monaden niet vensterloos zijn, want hij neemt
immers de „influxus physicus", de wederzijdsche beinvloe
ding van alle substantieele krachten op elkaar aan. Het starre
personalisme van Leibniz wordt overwonnen en a. h. w. opge
lost door de overtuiging van een aan alle verbijzondering ten
grondslag liggende centrale kracht, die alles verbindt ; een
idee die evenwel in kiem reeds in 't door mij aangehaalde
citaat uit de „Monadologie" bij Leihniz te vinden is.
We zien dus dat men strikt genomen Herder noch leerstellig
Spinozist en evenmin leerstellig Leibniziaan kan noemen. De
meeste verwantschap vertoont hij ongetwijfeld nog met Shaf
tesbury's panentheisme. Samenvattende kunnen we zeggen :
Herder tracht in zijn werk „Gott" Spinoza's universalisme met
Leibniz' individualisme te verbinden. Ik wil met nadruk er op
wijzen, dat Herder's interpretatie van de attributen als kracbten
door eenige Spinozavorschers aanvaardis. Zoowel Kuno Fischer
als Lasbax hebben in hun werken dezelfde gedachte uitge
sproken. Lasbax wijst terecht in dit verband ook op eenige
plaatsen in de „Korte Verhandeling", waarin van de attribu
ten als van „kragten van uitwerkinge" gesproken wordt. 't Is
evenwel zonderling, dat noch Kuno Fischer noch Lasbax den
naam van Herder, die de eerste is, die deze hypothese aannam,
noemen.
Ik zou eindelijk nog willen wijzen op de hoogst belangrijke
onderscheiding, aan t slot van' t 5de gesprek gemaakt, tusschen
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't Ik en 't Zelf, dat naar mij is gebleken uit indische geschriften,
die Herder in die jaren als een der eersten in Duitschland met
geestdrift las, geput is. Ook in twee gedichten, „das Ich" en.
„das Selbst" 1), heeft Herder als zijn diepste overtuiging uitge
sproken dat de empirische persoon, 't Ik, 't vergankelijke, 't
eeuwige Zelf, 't onsterfelijke in ons is :
.... „Wenn uneingedenk des engen Ichs
Dein Geist in alien Seelen lebt, dein Herz
In tausend Herzen schlaget, dann bist du
Ein ewiger, Allwirkender, ein Gott
Und auch wie Gott, unsichtbar namenlos.
Personlichkeit, die man den Werken eindrackt,
Die kleinliche, vertilgt im besten Werk
Den allgemeinen ewgen Genius
Das grosse Leben der Unsterblichkeit."
„Vergiss dein Ich, dich selbst verliere nie
Nichts Grossres konnt' aus ihrem Herzen dir
Die reiche Gottheit geben, als dich selbst
In deinem innersten
Bewusstsein lebt ein sprechender Beweis
Vom hochsten Allbewusstsein
In deinem Innern baue dann
Der Gottheit einen Tempel, wo sie gern
Mitteilend wohnt. In ihm erschallet laut
Und leise jener Wahrheit Stimme, die
Der Wesen Selbst ist. Aufl Erkenne sie,
Sei Priester dieser Wahrheit, diene dir
Am heiligsten Altar, and ehre dich
Und pfleg in dir dein gottlich Selbst, Vernunft."
.... Was an mir stirbt, bin ich nicht selbst
Was in mir lebet, mein Lebendigstes
Mein Ewiges, kennt keinen Untergang."

1) Deze gedichten „Ich" en „Selbst - zijn 1797 in de „Zerstreute Blatter 
verschenen en in Suphans Herderuitgaaf in deel 29 to vinden.
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LETTERKUNDIGE STUDIES.

I.

FRIEDRICH GUNDOLF.
Friedrich Gundolf, hoogleeraar in de geschiedenis der nieu
were duitsche letterkunde aan de universiteit te Heidelberg,
neemt onder de wetenschappelijke beoefenaars der literatuur
geschiedenis in zijn land een zeer bijzondere plaats in.
Terwijl tot voor betrekkelijk korten tijd de wetenschap
pelijke beschouwing van letterkundige persoonlijkheden in
Duitschland voornamelijk bestond in een zoover mogelijk
doorgevoerde „psychologische analyse" van den schrijver, in
een zeer nauwgezet onderzoek naar de „invloeden" die de
ontwikkeling van zijn karakter en zijn werk zouden hebben
bepaald en men volgens de meening van Taine en zijn navol
gers geloofde, dat het ontstaan van kunstwerken langs den
mechanischen weg der causaliteit zou kunnen worden ver
klaard uit ras, omgeving en tijdstip, zien we bij Gundolf een
geheel andere opvatting van de persoonlijkheid van den dich
ter en het ontstaan van het kunstwerk.
Voordat we op de volgende bladzijden een poging doen,
om het bijzondere van Gundolfs beschouwings- en werkwijze
aan de hand van zijn boeken : „Shakespeare and der deutsche
Geist" (1912), „Goethe - (1916), „George" (1920) en „Kleist"
(1922), duidelijk te maken, willen wij eerst in het kort na
gaan, wat het kenschetsende is van de oudere methode van
onderzoek, die door Gundolf als ontoereikend en misleidend
beschouwd wordt.
Een der meest invloedrijke vertegenwoordigers dezer
oudere methode in Duitschland was Wilhelm Scherer (1841
1886) 1). Hij was aanhanger van de positivistische denkwijze
1) Zie voor het volgende het opstel van L. Magon, „Die philosophischen
Grundlagen von Gundolfs Buch" in het „Vierzehnte Erganzungsheft" van
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en stond sterk onder den invloed van Comte, Buckie en Taine.
Evenals bij deze denkers en geschiedschrijvers was zijn blik
vooral gericht op de waarneembare feiten en verschijnselen.
Hij wenscht niets liever dan bij het onderzoek van het gees
tesleven dezelfde nauwkeurigheid en zekerheid te bereiken
als de onderzoekers van de natuurverschijnselen. Hij vatte de
persoon van den dichter voor alles op als een sociaal wezen
afhankelijk van zijn tijd, staande in en bepaald doOr zijn om
geving. Hij wilde door nauwgezette observatie, wetten en
analogieen opspeuren en was ervan overtuigd, dat deze
methode erin slagen zou, vaste wetten in de ontwikkeling van
het geestelijke leven te ontdekken. Scherer eischte een nauw
keurig philologisch, kritisch onderzoek van de bronnen, van
de ontstaansgeschiedenis der te ontleden werken, van de
voorgeschiedenis van stoffen en motieven en wilde aldus de
„relaties" van het eene dichtwerk met het andere en van den
eenen dichter met den anderen, de „invloeden", de model
len", de overname van „motieven" aantoonen en door het
trekken van parallellen verduidelijken. Alleen datgene, wat
men met volstrekte zekerheid kon waarnemen en op de wijze
der statistiek kon berekenen, gold hem als werkelijkheid ; al
het speculatieve was uit den booze. Deze methode was
„mechanistisch" en „naturalistisch" van aard ; zij meende, dat
de feiten vergarende, naar invloeden speurende, motieven
verzamelende vorscher op inductieve wijze de persoonlijkheid
van den scheppenden kunstenaar zou kunnen reconstrueeren.
En deze methode heeft een verbijsterende verzameling van
speciale onderzoekingen ten gevolge gehad, zoodat wij voor
sommige schrijvers een zoo veelomvattende kennis van details
bezitten, dat ons wel niets meer van hun herkomst, tijd en
omgeving, van de personen, die hen „beinvloed" en van de
„ motieven", die zij aan anderen ontleend hebben, onbekendzal
„Euphorion", Zeitschrift fur Literaturgeschichte, Leipzig und Wien 1921,
bl. 45 v.v. dat geheel aan Gundolfs „Goethe" is gewijd en Oskar Walzel,
„Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters", in het „Handbuch der
Literaturwissenschaft", Berlin—Neubabelsberg 1923.
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zijn. Deze opeenstapeling van feitenmateriaal is echter op zich
zelf waardeloos en kan slechts hem van dienst zijn, die gelooft
aan de mogelijkheid, uit deze overstelpende massa van gege
yens, de eenheid te hervinden en een synthese te herscheppen.
Maar deze poging, uit het afgeleide de bron, uit het gevolg
de oorzaak op inductieve wijze te reconstrueeren, moest falen,
omdat men alle besef voor het mysterie van het scheppen
verloren had. Scherer en zijn volgelingen begrepen niet, dat
door de meest volledige kennis der „ relaties" en „functies"
van de persoonlijkheid des dichters, de meest nauwgezette
philologische analyse van zijn werken, de subtielste ontrafeling
van hun psychische „oorzaken" en het meest volledige ver
zamelen van alle „ typische" uitingen en motieven, nooit het
raadselachtig proces van het kunstscheppen bevredigend kan
worden verklaard. Deze methode was ook daarom tot mis
lukking gedoemd, omdat men niet inzag, dat in het geestelijke
leven geheel andere wetten heerschen dan in de wereld der
natuurverschijnselen.
Deze „positivistische beschouwingswijze van Scherer c.s.;
hoe „modern" zij ook bij haar opkomst scheen te zijn, ver
schilde toch in wezen niet van die van het 18de eeuwsche
rationalisme, dat ook de persoonlijkheid slechts onder het ge
zichtspunt van algemeene wetten beschouwde en onderzocht.
Ook voor dit rationalisme, evenals voor het naturalistische
positivisme, bestonden er feitelijk geen geniale, oorspronke
lijk-scheppende persoonlijkheden, want het erkende geen
kwalitatieve verschillen. Ook het rationalisme meende de me
thode van de mathematische natuurwetenschap zonder meer
te kunnen toepassen op de verschijnselen van het geestelijke
leven ; ook hier bestond in beginsel de mogelijkheid, de
persoonlijkheid als een complex van relaties en functies ge
heel te analyseeren en derhalve was het genie des kunstenaars
noch een probleem, noch een mysterie 1).
1) Zie hiervoor de inleiding van mijn proefschrift „Versuch einer Ge
schichte des Geniebegriffs in der deutschenAesthetik des 18.JahrhundertsI. Band. Heidelberg 1923.
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Waartoe blijkt nu het ontoereikende van de rationalistische
en de empiristische beschouwingswijze 7 Dat alle pogingen,
om het kwalitatieve tot iets kwantitatiefs to herleiden, juist
datgene, wat zich in de ontwikkeling van het geestesleven als
de bijzondere, als de oorspronkelijke, scheppende of omwen
telende kracht doet gelden, den vorscher bij zijn onderzoek
ontsnapt, omdat de waarden, die het genie schept, alleen
innerlijk ervaren en intuitief begrepen kunnen worden. Het
bijzondere, maar eenmaal zoo voorkomende in het geniale
scheppen, dat van beslissende beteekenis is voor alle cultuur
historisch gebeuren, kan a posteriori noch door de meest
„wetenschappelijke" inductie noch door de scherpzinnigste
combinaties verklaard en begrepen worden 1).
Het mag als bekend worden verondersteld, dat dit in
Duitschland reeds gedurende bijna 20 jaren door denkers als
Rickert, Windelband, Dilt h ey, Troeltsch en Simmel is ingezien
en dat vooral de laatsten hun nieuwe theoretische inzichten
ook in praktijk hebben gebracht. Ik noem hier het werk van
Dilthey : „Das Erlebnis und die Dichtung", maar vooral de
boeken van Georg Simmel : „Kant", „Schopenhauer und
Nietzsche", „Goethe" en „Rembrandt'', waarin niet meer de
persoonlijkheden van den scheppenden kunstenaar en denker
in verband met herkomst, tijd en omgeving worden be
schouwd, beschreven en „verklaard", maar waar het essen
tieele van de geniale persoonlijkheid „de individueele wetma
tigheid" van haar scheppen met diep doordringenden, intui
tieven blik aanschouwd en op congeniale wijze uitgebeeld
wordt. Maar behalve deze nieuwe methode van onderzoek,
die niet meer naar algemeene wetmatigheden, naar „parallel
len en invloeden" speurt, maar voor alles den blik richt op het
maar eenmaal zoo voorkomende bijzondere, onvervangbare in
de geschiedenis des geestesleven, heeft ook de wijsbegeerte
van Bergson groote verandering in de beschouwing en het on1) Vgl. Eduard Spranger : „Lebensformen. Geisteswissenschaftliche
Psychologie und Ethik der Personlichkeit". Halle 1921. 1 Abschnitt.
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derzoek van dit geestesleven teweeggebracht. Het zijn vooral
diens bekende opvattingen omtrent het scheppende leven,
dat in zijn irrationaliteit met geen abstracte begrippen te vatten, noch in een stelsel te snoeren is, zijn volstrekte verwer
ping van de mechanistische beschouwingswijze, zijn voor het
verstaan van het psychische leven zoo belangrijke opvatting
van den tijd, de „duree reelle", als de concrete, ondeelbare
werkelijkheid van den stroom des geesteslevens, die aan geen
tijdsuccessie gebonden is en zijn opvatting van de intuitie als
hoogste kenbron, die voor de jongste Duitsche philosophen
en literatuurhistorici van de grootste beteekenis geweest zijn.
In het voorafgaande heb ik met enkele lijnen de algeheele
omwenteling in de methodiek van het cultuurhistorisch on
derzoek geschetst. Er was dus reeds door enkele denkers de
weg gebaand voor een geheel andere beschouwingswijze : zij
geloofden, dat in het geestesleven het bijzondere, onvervang
bare der scheppende persoonlijkheid in de eerste plaats on
derzocht moest worden 1). Zij zijn overtuigd, dat de schep
pende persoonlijkheid niet als resultante van van buitenaf
werkende krachten te verklaren is, maar dat het bijzondere,
individueele een psychische kwaliteit bezit, die alleen op in
tuitieve wijze beleefd en aanschouwd kan worden. Zoo zegt
b.v. Troeltsch 2). „Das besondere Prinzip liegt in etwas, was
man nicht weiter herleiten oder erklaren, nur nachfahlend ver
stehen, aber nicht ableiten kann. Das, was man in der Historie
Ableiten und Erklaren nennt, ist nur ein Einfahlen in den
Werdegang, bei dem man verstehen kann, wie die Uranlage
einmal gesetzt, sich in der Wechselwirkung mit Umgebung
und Bedingungen alles dieses Werden nachempfinden 'asst.
Aber in allem steckt dock eine schlechthin gegebene urspriing
liche Setzung, eine qualitative Einheitlichkeit und Besonder1) Zie voor dit „personalisme" de studie van prof. Kohnstamm : „Per
soonlijkheid en idee", „Synthese" V, Haarlem 1922.
2) Gec. bij Peter Wust : „Die Auferstehung der Metaphysik", Leipzig
1920.
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heit, die man als Schicksal, Pradestination, Schopfung oder
sonstwie bezeichnen kann, die aber bei alledemnur die logische
Kategorie der nun einmal bestehenden tatsachlichen Gesetz
heit bedeutet."

Gundoirs beteekenis is nu daarin gelegen, dat hij de eerste
is, die deze inzichten vruchtbaar maakt voor de studie der
literatuurgeschiedenis en dat hij getracht heeft in zijn werken
de nieuwe methode consequent toe te passen. Maar niet
alleen deze nieuwe werkwijze is het, waardoor hij onze be
langstelling vraagt, ook zijn opvatting van den dichter verdient
onze aandacht.
Gundolf beschouwt den grooten dichter en den „held" als
de hoogste vormen, waarin wij het goddelijke beleven. De
geschiedenis leeft volgens hem alleen voor ons in de gestalten
van de groote scheppende geesten, die wij als openbaringen
van het goddelijke moeten vereeren. Evenals Carlyle eischt
hij met den grootsten nadruk heldenvereering maar niet uit
behoefte aan het afzonderlijke en bijzondere, want, zoo zegt
hij in zijn opstel „Dichter und Heiden" 1) : „diese Heroen
verehrung, die asthetische oder romantische, ist immer in
Gefahr mit originellen Surrogaten vorliebzunehmen, dem
zackigen Sonderling dem strengen Forderer, den mysteribsen
Gaukler dem religiosen Genius, den Politiker dem Tater, den
Literaten dem Dichter, den Abenteurer dem Helden, den
Plauderer dem Sager, den Riecher dem Seher, den Vorsteller
dem Darsteller, das Glanzende dem Kraftigen, das Merk
wardige dem Grossen vorzuziehen." Deze vereering van den
„grooten mensch" is in haar diepste wezen van ideeel-reli
gieuzen aard, omdat zij in aanbidding staat voor de eeuwige,
scheppende, vormende krachten des Geestes. Zij gelooft, dat
in zeer enkele groote Dichters en Helden zich de verloren een
heid van geest, kracht en vorm herstelt, die sinds den onder1) Opgenomen in een bundeltje essays onder denzelfden titel. Heidel
berg 1921.
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gang der grieksche oudheid verloren is gegaan. De genieen
Dante, Shakespeare, Goethe en Napoleon waarborgen ons, dat
de chaos ook daarna weer beheetscht en gebonden, dat in
plaats van een onoverzienbare en een onsamenhangende ver
scheidenheid van waarden en normen, van meeningen en be
ginselen, er nog volledige menscben hebben geleefd, waarin
het cosmische zich heeft geopenbaard en belichaamd. En de
eenige taak van geestelijke vorming in den meest eigenlijken
zin van het woord, is, de eerbied en de liefde voor deze groote,
volledige menschen te belij den, hun buitengewone beteekenis
te bevroeden, hun scheppingen te bewonderen en trachten
te begrijpen : „Heldenverehrung ist nur die deutlichste Form
des Glaubens, dass die Menschen in verschiedenen Graden
gotthaft sind und der Heros ist die deutlichste Gewahr far
die Gottlichkeit der Menschenwelt" 1).
Dit geloof in den held vooronderstelt, dat er iets eeuwig
menschelijks boven en in alle verandering bestendigd wordt,
dat dit maatstaven bezit, ondanks alle betrekkelijkheid van op
vattingen en meeningen en dat deze maatstaven geen onwille
keurige afgetrokkenheden, maar in menschen belichaamde
werkelijkheden zijn. Gundolf verdedigt zijn opvatting zoowel
tegen het relativisme en scepticisme als tegen de „Entwer
tungsversuche" der z.g. algemeene ontwikkeling en de „vor
aussetzungslose" wetenschap. Het geloof in de groote hel
den der geschiedenis verdedigt Gundolf tegenover hen,
die de verderfelijke neiging hebben, deze naar analogie van
moderne toestanden te begrijpen en te verklaren. Alexander,
Ccesar en Napoleon beschouwt hij als „cosmische" helden,
mythische, onsterfelijke gestalten. „Kosmisch" noemt hij „alle
diejenigen im Menschen beschlossnen Lebenskrafte vermOge
deren er fahig ist ein gesetzliches Weltganzes darzustellen
oder auszudrucken, Sinnbild zu sein der weltschaffenden Kraft
die den Allstoff (Chaos) gestaltet zu einem menschlichen
Kosmos" 2). De cosmische mensch leeft, zooals Goethe van
1) D. u. H., bl. 45.
Wolf.

2) t. a. p., bl. 51 v.
11
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Napoleon zeide, „in de idee", d. w. z. hij voelt den onweer
staanbaren drang tot herschepping van een oudein een nieuwe
wereld. Alexander is hem het zinnebeeld van de cosmische
macht der jeugd, Cesar dat van den volmaakten man en
Napoleon is hem voorloopig de laatste, die na den ondergang
van den romeinschen staat nog eens op antieke wijze den cos
mischen held vertegenwoordigt. Gundolf gelooft dus dat in
de geschiedenis het goddelijke zich openbaart in, een eigen
wereld scheppende, volledige persoonlijkheden, die aldus als
belichamingen van het Cosmische te Belden hebben. Hij meent
nu, dat de taak van den historicus is, deze onvervangbare
genieen, deze zinnebeeldige gestalten van menschelijkheid,
deze „oerphenomenen" van het geestelijke leven in hun in.dividueele wetmatigheid te leeren begrijpen. De geschied
vorscher is verplicht, een keuze te doen. Hij kan niet de
objectieve waarheid zonder meer geven, maar alleen dat be
schrijven, wat voor ons werkelijk leeft, ons levensgevoel ver
sterkt en onze geestdrift opwekt. Gundolf wil alleen dat als
object van wetenschap aanvaarden, wat het weten en het
onderzoek waard is. Hij verzet zich ten sterkste tegen alle
relativistische opvatting van de geschiedenis, voor welke alles
ten slotte gelijkwaardig, of wat hetzelfde is, waardeloos ge
worden is : „Dem sogenannten Naturalisten wird alles Stoff,
dem sogenannten Aestheten alles Reiz oder Mittel : beiden
wird nichts Kraft und nichts Gestalt. Sie sind Zeichen der
relativistischen Wahllosigkeit. Ueberwucherung durch den
Stoff, sei er seelisch oder sachlich, und Ueberwucherung
durch die Mittel, technische, artistische, wissenschaftliche,
staatliche : beides kommt aus dem Erlahmen der wahlerischen
und gestaltenden Kraft und fahrt zur Verkummerung des
eigentlichen Menschtums).
Gundolf heeft in de inleiding op zijn : „Shakespeare und der
deutsche Geist" uitvoeriger uiteengezet op welke wijze vol
gens hem het historische onderzoek alleen vruchtbaar kan be
oefend worden.
In dit boek wil hij niet den invloed van Shakespeare op het
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duitsche geestesleven onderzoeken en beschrijven, maar na
gaan, welke zinnebeeldige beteekenis de werken van dezen
schrijver voor de duitsche letterkunde in de verschillende
phasen van haar ontwikkeling hebben gehad. Hij wil geven
een geschiedenis van levende acties en reacties inplaats van
een kroniek van literaire feiten of een psychologie van auteurs.
Deze methode is volgens hem niet te leeren, omdat zij een
bijzondere wijze van het innerlijk beleven is. Voor deze „sym
bolische" wijze van behandeling zijn de enkele werken slechts
symptomen van processen, krachten en stroomingen. Hij
noemt hier Bergson, wiens beteekenis voor de geschiedenis
vorsching hij daarin ziet, dat deze den tijd niet meer als een
mathematisch deelbare lengte, maar als een ondeelbaar, sub
stantieel stroomen beschouwt. Gundolf beschouwt nu in dit
boek Shakespeare's inwerking op het duitsche geestesleven
eerst als „Scoff ", dan als „Form" en ten slotte als „Gehalt".
Reeds hier blijkt, dat hij alle eigenschappen bezit van den
echten cultuurhistoricus, die, geleerde en kunstenaar sevens,
de vaardigheid bezit, de in de geschiedenis werkzame krach
ten en machten voor ons oog tot nieuw tintelend leven op te
wekken ; hij geeft in zijn boek een boeiende, dramatisch be
wogen schildering van de duitsche cultuurontwikkeling van
de Hervorming tot aan de 19de eeuw, die sevens aan hooge,
wetenschappelijke eischen voldoet.
In zijn werk „Goethe" heeft hij de nieuwe methode toege
past op de beschrijving van een bepaalde persoonlijkheid ; hij
geeft in de inleiding tot dit boek zich nog eens rekenschap
van zijn werkwijze. Reeds dadelijk verzet hij zich tegen de
opvatting, als zou men door de bestudeering van de werken
van een schrijver, den zin van diens leven kunnen begrijpen.
Neen, de scheppingen van een kunstenaar vertoonen niet op
zichzelf een ontwikkeling, want de persoonlijkheid en haar
scheppingen vormen een eenheid, omdat alles, wat de schep
pende persoonlijkheid ondergaat en doer, reeds dadelijk op
de een of andere wijze vorm en gestalte aanneemt. Bij Gundolf
staat weer in het middelpunt van zijn beschouwing de a. h. w.
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„cosmische" gestalte van den dichter. Geenszins wordt de
juiste kennis der historische en biografische bijzonderheden
verwaarloosd, maar deze worden als bekend voorondersteld.
Gundolf gaat in de eerste plaats uit van een intuitief aanschouwd
middelpunt, inplaats van te zoeken naar invloeden, parallellen
en stroomingen. Omdat het leven van een kunstenaar voc5r alles
een scheppend leven is, staan de werken als de uitbeelding
van dit leven niet daarmee in de rationeele verhouding van
oorzaak en gevolg, zoodat noch uit het gevolg de oorzaak,
noch uit de oorzaak het gevolg zonder meer is af te leiden. Het
post hoc mag nimmer met het propter hoc worden verwisseld :
„Wem die Kunst nicht Gegenstand, Folge oder Zweck
menschlichen Daseins bedeutet, sondern einenurspranglichen
Zustand des Menschentums, der wird auch in den Werken der
grossen Ktinstler nicht die Auslosungen, die Abbildungen, die
Erlauterungen ihres Lebens sehen, sondern den Ausdruck, die
Gestalt, die Form ibres Lebens selbst, d. h. also nicht etwas das
diesem Leben folgt, sondern etwas das in und mit und fiber ibm
ist, ja was dies Leben selbst ist. Die Werke sind dann nicht die
Zeichen welche ein Leben bedeuten, der Kanstler existiert
nur insofern er sich im Kunstwerk ausdrackt."
Dit is dus het geheel nieuwe aan deze beschouwingswijze:
de gestalte en het werk van den scheppenden kunstenaar zijn
tot een onscheidbare eenheid verbonden en het onderzoek
heeft geen andere taak dan te vragen, op welke wijze en in
welke vormen de scheppingskracbt zich als scheppingsdaad
heeft verwezenlijkt. Dus hoe zij zich heeft geuit, in welke vor
men zij zich heeft geopenbaard, kortom, welk resultaat zij heeft
gehad. Nu worden de „ disjecti membra poetae" met een sa
men-vattenden blik aanschouwd als eenheid van leven en be
leven, van wezen en verschijning, van inhoud en vorm. Geen
willekeurige scheiding meer tusschen het kunstwerk als object
en den dichter als voorondersteld subject, maar beiden zijn
spiegelingen van elkaar en opgenomen in een nieuwe eenheid :
de Idee. Er wordt nu niet meer gevraagd : hoe was het leven
des dichters en hoe is zijn werk, maar hoe is dit leven en werk
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als uiting van een en dezelfde, geestelijke kracht, als uitstra
ling van deze Idee te onderkennen.
De persoonlijkheid is dus volgens Gundolf een hoogste een
heid van krachten, die haar diepsten grond heeft in de „ cos
mische" Idee. Hij staat daarom, wijsgeerig gesproken op „per
sonalistisch" standpunt en evenals de vader van het moderne
personalisme Leibniz ziet hij in de persoonlijkheid een „micro
cosmos", die zich volgens een bepaalde „individueele wet
matigheid" ontplooit en ontwikkelt en evenals Leibniz en
Goethe zelf, noemt ook Gundolf de persoonlijkheid een
„entelechie" 1).
De taak van den cultuurhistoricus bestaat volgens hem
daarin, met de innigste liefde en de grootste eerbied te trach
ten, de „lebendig bewegte Un form" des dichters, die hij
visioenair heeft aanschouwd en intuitief heeft verstaan, nu in
zijn taal en in zijn begrippen te herscheppen. Het is Gundolf
nu ongetwijfeld in zijn werk gelukt, de „Idee" der persoon
lijkheid Goethe als de „gepragte Form, die lebend sich ent
wickelt" in al haar openbaringen, in zijn taal ons te doen ver
staan. Hij beschouwt diens werken dus niet als illustraties van
een biografie, maar wil ze begrijpen als de verschillende uit
stralingen van een bol van energieen of als de verschillende
uitstortingen van een en dezelfden stroom, die in deze werken
gestold zijn.
Als voorbeeld voor deze nieuwe methode diene Gundolfs
behandeling voor Goethes „Werther".
Volgens de oude methode werd het ontstaan van den
„Werther" „verklaard" uit het fejt der ongelukkige liefde van
Goethe voor Lotte Buff en den zelfmoord van Jerusalem. Beide
„factoren" „beinvloed" door de „Nouvelle Heloise" van
Rousseau, wier briefvorm Goethe ook als de vorm voor zijn
roman gebruikt, dat waren de zielsgesteldheid, de feiten en
de invloeden die hem den „Werther" deden schrijven. Maar
1) Vgl. hiermee mijn boek : „De persoonlijkheidsidee bij Meister Eck
hart, Leibniz en Goethe". Amsterdam 1920.
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Gundolf laat zien, dat de diepe tragiek van Werther : de tita
nische levenskracht en -drang, die in botsing komen met de
nuchterheid en platheid van het alledaagsche, reeds bij voor
baat in het diepste wezen van Goethe leefden, voor zijn onge
lukkige liefde voor Lotte Buff en den zelfmoord van Jerusalem.
„Der Ursprung der Dichtung ist nicht die unglackliche
Liebe an sich, nicht das Leiden daran dass man ein ersehntes
Madchen einem Andren lassen muss, sondern das uns nun
schon bekannte, immer wieder begegnende Leiden Goethes
an seiner eignen Existenz, hervorgegangen aus dem Widerstreit
einer kosmisch expansiven Lebensfalle mit den Beschrankungen
des Augenblicks. Dieselbe Palle und Qual, die den „Prome
theus", den „Ganymed", den „Faust" hervorgetrieben hat,
ist auch der Keim des „Werthers", und nicht ein beliebiger
junger Mensch, der durch den Anblick eines schOnen Mad
chens plOtzlich in Entzundung gerat und durch ihren Verlust,
durch die UnmOglichkeit sie zu besitzen in den Tod getrieben
wird, ist der Held der Geschichte, sondern wiederum, diesmal
allerdings nicht in my thischem oder his torischem Gewande, der
kosmische, titanische Mensch, der seinen, schOnen „Augen
blick" gefunden hat zu dem er sagen mOchte, verweile doch',
urn sich ganz in ihm zu ersattigen und zu beruhigen, und dem
dieser schOne Augenblick (abermals in Menschengestalt ver
kOrpert) sich entzieht."
Geen ongelukkige liefde was dus de „oorzaak" van het ont
staan van de „Werther", dit alles heeft slechts secundaire be
teekenis. Maar ook cijn vorm is niet zonder meer „beinvloed"
door de „Nouvelle Heloise".
Gundolf toont aan, dat juist de briefvorm de eenige vorm
was, waarin de „Werther' van nature kon worden geschreven.
In tegenstelling tot het zuiver subjectieve der lyriek en het
objectieve van het epos, verschafte de briefvorm, die nach
zuiver subjectief nach zuiver objectief is, Goethe de mogelijk
heid het „ Erlebnis" van den „ Werther" artistiek uit tebeelden.
Hoeveel detailcritiek ook ongetwijfeld op Gundolf's „Goe-
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the" mogelijk is 1), hoe anders men ook over talrijke bijzonder
heden mope denken, Loch zal men moeten toegeven, dat het
Gundolf gelukt is, den dichter, denker en vorscher Goethe als
een machtig geheel te herscheppen en dat hij dieper in het
essentidele der persoonlijkheid Goethe is doorgedrongen dan
welke Goethevorscher of biograaf voor hem. (George Simmel
heeft boven een bespreking van dit werk gezet : „Das Goethe
buck" en daarmee aangeduid, dat hiermee volgens hem een
voor de toekomst geldend type en model van onderzoek is
opgesteld.)
Had Gundolf in de tot dusver genoemde boeken gestalten
uit het verleden doen herleven, in een in 1920 verschenen
werk heeft hij de figuur van een tijdgenoot uitgebeeld. Het
was niet verwonderlijk, dat hij daarvoor de persoonlijkheid
van den dichter George koos. Stefan George, dit bleek reeds
uit zijn vorige geschriften, is hem de groote duitsche dichter
van dezen tijd. Reeds van zijn jeugd of is hij een der meest ver
knochte en geestdriftige aanhangers van dezen vorstelijken
dichter, voor wien de kunst gewijde priesterdienst is, die met
onverzettelijke wilskracht in bijna volstrekte eenzaamheid zijn
werk schept en die wellicht de eenige der thans levenden is,
die nooit bereid was, eenige concessie aan dezen tijd te doen.
Gundolf behoort ook tot die enkelen, met wie George den kring
vormt, die de „Blotter far die Kunst" uitgeeft.
George is hem de eenige, die thans beantwoordt aan de
hoogste eischen van het werkelijke dichter- en leiderschap :
hij is hem de groote mensch in hem ziet hij de thans zuiverste
manifestatie van den scheppenden geest, in hem aanschouwt
hij als levende werkelijkheid, wat hij ook in Dante, Shakespeare
en Goethe als het hoogste prijst : de openbaring en belichaming
van het Cosmische, de eenheid en het evenwicht van geest
kracht en vorm, den volledigen mensch, „der den Leib ver-.
gottet and den Gott verleibt."
1) Zie hiervoor het reeds genoemde XIVde „Erganzungsheft" van het
tijdschrift „Euphorion''.
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In de inleiding van zijn boek heeft Gundolf een schildering
gegeven van den duitschen geest van dezen tijd, een onver7
biddelijke critiek op zijn vormeloosheid en godde-loosheid, op
zijn voosheid en leegheid. Hij laat zien, hoe nuchter, plat en
dor de tijd was aan het einde der vorige eeuw, toen George
zijn eerste verzen schreef, de tijd der epigonen en van het na
turalisme. Hij toont dan aan, welke nieuwe richtingen daarna
zijn ontstaan, maar noch de duitsche neo-romantiek, nach het
expressionisme kan hij waardeeren. Over het laatste laat hij
zich aldus uit :
„Aktivismus, Mystizismus. Aesthetentum fallen hier zusam
men, Reizsucht und Nutzsucht sind aufgehoben in einem ein
zigen ziellosen Ausdruckstaumel, der zugleich die Notdurft
befriedigen, das Herz entlasten und das Heil bringen, vielmehr
vorweg nehmen, bedeuten soli. Der Schrei ist zugleich tierische
Regung, politisch soziales Programm und geistige Spannung.
Man schreit nach dem Unerfallbaren, nach der Utopie, weil
das Schreien selbst schon Entladung, ErlOsung ist, ganz gleich
galtig wonach man schreit. Man zerschlagt die Sprache in ihre
alogischen, augenlose Kleinteile, in ihr vorgeistiges Kinder
lallen, weil dies Zerschlagen selbst schon etwas „ausdruckt"."
Waardoor onderscheidt zich volgens Gundolf nu George
van de andere duitsche dichters van dezen tijd ? George kent
geen tweespalt in zichzelf en geen twijfel aan zichzelf, geen
innerlijke gebrokenheid noch onvoldragenheid, hij is weer de
„antieke" mensch, d. w. z. hij kent niet den drang naar zelf
ontleding, hij erkent geen scheiding tusschen het lichamelijke
en geestelijke, maar hij vertegenwoordigt den volledigen,
evenwichtigen, harmonischen mensch, die het sterkste besef
heeft van waardigheid en de liefde tot het heilige leven prijst.
Sinds de „vooruitgang" de allesbeheerschende macht op aarde
is, heeft de cosmische mensch zich nog slechts in vijf verschil
lende persoonlijkheden geopenbaard, in Goethe en Holderlin,
in Napoleon, Nietzsche en in George. Gundolf heeft nu met
de grootste liefde en eerbied, die alleen te verklaren is uit het
innige geloof in de roeping van dezen dichter, de openbaringen
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van het Cosmische in diens werken beschreven. Hoewel er
maar enkelen zullen zijn, die zijn onbeperkte bewondering voor
George kunnen deelen, toch zal men moeten erkennen, dat het
Gundolf weer is gelukt, een levend beeld van dezen dichter te
scheppen en ons den diepsten zin van zijn bestaan en van zijn
scheppingen te doen begrijpen, op een wijze die dezen in alle
opzichten waardig is.
Had Gundolf tot dusverre die dichters uitgebeeld, waar
voor hij eerbied koesterde en groote liefde voelde en die met
zijn geest verwant waren — in zijn laatste werk „Heinrich von
Kleist" heeft hij een dichter behandeld, die niet zijn voile liefde
heeft en die evenmin aan zijn eigen persoonlijkheid verwant
is. Niet alleen schijnt mij dit boek minder geslaagd, omdat er
duidelijk uit blijkt, dat deze verwantschap niet bestaat en wij
er daarom geen warmte van toon in voelen en er geen over
tuigende kracht van zijn betoog uitgaat, maar ook, omdat een
figuur zooals Heinrich von Kleist zich niet voor de behandeling
volgens Gundolfs methode leent. Is het bij Goethe mogelijk,
den dichter te verstaan zonder hem in het kader van tijd en
omgeving te plaatsen, bij figuren als Heinrich von Kleist is dit
niet het geval. Hanna Hellmann heeft in haar boekje over von
Kleist willen aantoonen, dat het probleem van dezen dichter
daarin bestaat, hoe wij van het onbewuste door het reflexieve
denken heen tot het hoogste bewustzijn kunnen geraken en
dat dit een bij uitstek romantisch probleem was 1).
Gundolf meent daarentegen, dat Kleist niets met de romantick uitstaande heeft. Zonder nu nader op het vraagstuk in te
gaan, of het Hanna Hellmann gelukt is, haar opvatting van
Kleist overtuigend voor te stellen, zoo kan men toch zeg
gen, dat Gundolf toch door Kleist geheel buiten de roman
tiek om als een volstrekt eenzamen, ja den eenzamen dichter
te beschouwen, wiens vloek juist in „ der volklosen Einsamkeit
des schopferischen Genius lag'', hem te zeer isoleert en hem
1) „Heinrich von Kleist. Darstellung des Problems". Heidelberg 1911.
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daarom, hoezeer we den rijkdom van zijn kennis en de schoon
heid van zijn stiji ook in dit boek moeten bewonderen, niet
voor ons doer leven.
De methode van literair-historisch onderzoek, door Gundolf
in zijn werken toegepast, blijkt dus daar te Palen, waar per
soonlijkheden worden beschreven, die hij niet als „cosmische
idee" te aanschouwen vermag, zooals dit bij problematische
en chaotische figuren, gelijk b.v. ook Herder en Hebbel e. a. 't
geval is. Waar geen innerlijke verwantschap bestaat en in de
ziel van den vorscher geen gelijke snaren meetrillen, zal de
geschiedschrijver der letterkunde, die deze methode overal
toepassen wil, te kort schieten ; en ook omdat deze figuren ten
nauwste met verschillende geestesstroomingen verband hou
den, min of meer gedragen en gedreven worden door hun tijd,
zullen zij door deze isoleerende wijze van behandelen niet tot
hun recht komen.
Maar al zal men erkennen, dat de strikt wetenschappelijke
waarde van Gundolfs methode zeer twijfelachtig is, omdat zij
niet overal met gelijk succes kan worden toegepast en dat er
bovendien een groot gevaar in bestaat voor hen, die volgens
haar willen werken, maar wier persoonlijkheid niet rijk en diep
en wier kennis niet ruim genoeg is, Loch zal men moeten toe
geven, dat wij aan Gundolf nieuwe opvattingen van de taak
van den literair-historicus te danken hebben. Wij beseffen
door hem weer de beteekenis en de waarde van de eenheid in
de persoonlijkheid van den grooten kunstenaar ; wij leeren
weer het ontzag kennen voor het mysterie van het scheppende
genie, dat door geen analyse te begrijpen is. Gundolf heeft de
hoogst denkbare opvatting van het dichterschap. In zijn on
verbiddelijke critiek op dezen tijd, in zijn exclusieve houding
ten opzichte van haar literatuur zal hij velen te ver gaan en
men zal hem willen vergelijken met een reiziger, die in aan
bidding voor de majesteit der Alpen alle gevoel verloren heeft
voor de eenvoudiger schoonheid van het Middelgebergte en
de bekoring van een duinlandschap. Maar voor diegenen, die
beseffen, dat hun gevoel voor het waarlijk groote en verhevene
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dreigt of te stompen, omdat zij overstroomd worden door een
massa ephemerische literatuurproducten, is het goed door de
studie van zijn werken tot bezinning en tot inkeer te komen.
Gundolf is een der weinige geleerden, die thans meer dan
vorscher zijn en het besef van een roeping hebben : het gevoel
voor de essentieele levens- en kultuurwaarden -wakker te houden.
1923

IN MEMORIAM RAINER MARIA RILKE.
(1875-1926).
„ le monologue infini d'une conscience
toute isolee
Paul Valery over Rilke.

INLEIDING.
Rainer Maria Rake is in 1875 te Praag als de laatste van een
geslacht van ouden karintischen adel geboren. Hij behoort
dus tot de generatie van een Stefan George, Hofmannsthal
en Thomas Mann en is evenals deze een dichter der nieuwe
duitsche romantiek, die in hem haar wellicht belangrijksten
vertegenwoordiger heeft verloren.
Rilke is een dier kunstenaars die reeds in hun jeugd gedoemd
zijn zoO te lijden, dat zij als gestigmatiseerden de sporen van
dit lijden blijven dragen.
Vijf jaren lang moest de zeer gevoelige en zwakke knaap in
een cadettenschool verblijven om voor officier opgeleid te
worden. Na dezen tijd van beproeving slaagt hij er in zich te
bevrijden van de wreede tucht der school en gaat hij, na met
groote inspanning een examen te hebben gedaan, aan ver
schillende universiteiten studeeren. Maar ontgoocheld door
de studie begeeft hij zich op reis. Jarenlang zwerft hij, zon
der vaste woonplaats meer te hebben, door Europa, vertoeft
eenigen tijd in Berlijn, in Worpswede, de schilderkolonie bij
Bremen, reist dan door Scandinavie, Rusland, Italie en gaat
1902 naar Parijs. In Parijs woont hij eenige jaren en in deze
stad wordt hij bekend met den grooten beeldhouwer Auguste
Rodin, wiens eenzame persoonlijkheid en wiens geweldige
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werk zeer grooten indruk op hem maken en van beslissende
beteekenis voor hem zijn geworden. Hij wordt later diens
vriend en particulier secretaris. Hoewel hij onuitsprekelijk
heeft geleden door zijn eenzaamheid in Parijs en hem deze
stad veelal een oord der verschrikkingen moet zijn geweest,
heeft hij toch ook in Parijs momenten van innig, zuiver, diep
geluk gekend. Zijn vriend Edmond Jaloux heeft verteld wat
Rilke hem antwoordde toen hij hem vroeg, hoe hij zoo langen
tijd in Parijs heeft kunnen wonen zonder ooit iemand te be
zoeken :
„Parijs is immers een stad waar men zoo gemakkelijk alleen
kan zijn ; de voorbijgangers zijn van zooveel belang. Ik ont
moette vaak op straat gezichten, zOo interessant, dat ik mij
dadelijk aan hen vasthechtte, en dat ik mij langdurig met hen
bezig hield. Op een avond, op den hoek van de quai en de
rue Bonaparte, kwam ik een minnend paartje tegen, zoo frisch,
zoo jong, zoo gelukkig, dat ik er door overstuur raakte. Ik werd
letterlijk bespoeld door een adem van gelukzaligheid. En
daarna heb ik voortdurend gedacht aan dit paartje. Het stond
mij onophoudelijk voor oogen; gedurende deze weken heb ik
van hun geluk geleefd".
Tot Juli 1914 vertoefde Rilke in Parijs ; dit verblijf werd
door eenige reizen naar Afrika en Italie, Egypte en Spanje
onderbroken. Hij wilde in Juli 1914 Parijs weer voor den kor
ten tijd van 8 weken verlaten om naar Spanje te gaan en had
alles wat hij bezat op zijn kamers gelaten. „Meine alte Con
cierge", zoo schreef hij later aan een vriend, „stand weinend,
weinend (ahnte sie mehr als ich) am Wagenschlag. Ich sagte
„Madame cela ne vaut pas la peine, cela en valait bien plus".
Maar hij heeft meer dan 10 jaren Parijs niet weer gezien.
„Mein ganzes Eigentum, alle meine Bucher und Schriften,
Vorarbeiten, Mobel, ein paar Erbstucke, kurz alles was ich
besass ist schon im Jahre 1915 versteigert worden", schrijft
hij. Slechts met moeite had een vriend eenige teekeningen,
hem door Rodin geschonken, kunnen redden. Al 't andere was
onherroepelijk verloren. Rilke woonde gedurende den heelen
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oorlog in Munchen; hij wachtte tot de waanzin ten einde was.
Hij schrijft over dezen tijd van lijden en ontgoocheling : „immer
denkend es musse ein Ende nehmen, nicht begreifend, nicht
begreifend, nicht begreifendl Nicht zu begreifen ja das war
meine ganze Beschaftigung diese Jahre, ich kann Ihnen ver
sicheren, sie war nicht einfachl Fur mich war die offene Welt
die einzig mogliche, ich kannte keine andere 1 Was verdanke
ich Russland, es hat mich zu dem gemacht was ich bin .... all
mein Ursprung ist dort. Was verdanke ich Paris und werde
nie aufhoren es ihm zu danken und den andern Landern. Ich
kann, konnte nichts zurucknehmen nicht einen Augenblick
nach keiner Seite hin ablehnen oder hassen oder verdach
tigen Wer hilft? Nur Ausnutzer der Triebe auf allen
Seiten, nirgends ein Helfer, nirgends ein Fuhrer, nirgends ein
grosser Ueberlegener. ja solche Epochen mag es schon gege
ben haben, voller Untergange, aber waren sie Ankh ohne
Gestalt 7 Ohne eine Figur, die das alles um sich zusammen
zbge
2 Mein Teil ist in alledem nur das Leiden. Das MitLeiden und Voraus-Leiden und Nach-Leiden. Bald kann ich
nicht mehr .... es liegt an keinem. G'est le monde qui est malade et le reste c'est de la souffrance".
Na den oorlog doolde hij eenigen tijd in Zwitserland rond
en ging toen weer naar Parijs, kon evenwel ook daar geen ge
nezing voor zijn lijden aan dezen tijd vinden.
Maar hij ondervond in deze stad veel bewondering en
vriendschap o. a. van Maurice du Gard en Maurice Betz, die
werk van hem vertaalden. Hun komt de eer toe er voor to
hebben gezorgd, dat Rilke in Parijs de vroeger ingenomen
positie weer innam. In Parijs maakte hij ook kennis met 't werk
van Paul Valery, dat hij vol bewondering ging vertalen en in
beperkte oplage liet drukken (Paul Valery heeft Rilke eens
met enkele woorden voortreffelijk gekenschetst. Hij beseft in
hem „le monologue infini dune conscience route isolee, que rien
ne distrait de soi meme et du sentiment d'être unique....-)
Rilke zelf ging nu in 't fransch dichten („Les roses") en en
kele van deze verzen zijn onlangs door den uitgever A. A. M.
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Stols gepubliceerd in afwachting van een definitieve uitgave
(die inmiddels verschenen is).
De laatste jaren van zijn leven woonde Rilke in een Zwit
sersch kasteel, hem door enkele bewonderaars aangeboden.
Daar in de buurt van Geneve is hij na een ontzettend lijden
overleden, geestelijk en lichamelijk geheel uitgeput. Hij wei
gerde zijn verwanten te ontvangen en voelde zich omringd
door demonen. Zoo stierf hij geheel eenzaam, zooals hij ge
leefd had. Maar wellicht stierfhij, gelijk hij dat altijd gewenscht
had, zijn eigen persoonlijken dood, die hem de Rust en de
Vervulling schonk, die hem in zijn leven niet beschoren
scheen ....
Van Rilke's werken noem ik :
„Die frithen Gedicbte" (1899) ; zijn meesterlijke prozage
dicht: „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph
Rilke (1899); „Das Buch der Bilder" (1902); „Auguste Rodin"
(1903); „Die Geschichten vom lieben Gott" (1904); „Das Stun
denbucb" (1899-1903), „Die Neuen Gedichte" (1907, 1908);
„Die Aufzeichnungen des Matte Laurids Brigge" (1910), die
als zijn auto-biographie kunnen worden beschouwd; „Das
Marienleben (1913). Zijn laatste verzen dragen de titels : „Die
Sonette an Orpheus" (1922); Duineser Elegien" (1923).
Van zijn vertalingen moeten worden genoemd: „Sonctte der
Elisabeth Barret Browning"; „Portugiesische Briefe" ; „Sonette
der Louize Labe"; „Gedichte von Paul Valery".
Als men de poging wil doen Rakes persoonlijkheid te ont
leden dan kan men in hem de volgende fazen van ontwikkeling
onderscheiden: den romanticus der „Frahe Gedichte", bij
wien 't muzikale element overheerscht ; den God-zoeker en
den mysticus van 't „Stundenbuch" ; den magischen realist
bij wien vooral 't plastische element naar voren komt, der
„Neue Gedichte". Ten slotte zien we weer een terugkeer tot
de meer muzikale vormgeving en een romantische levenshou
ding („Sonette an Orpheus").
Natuurlijk is 't onmogelijk bij een zoo gecompliceerde en
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gedifferenteerde persoonlijkheid als die van Rilke, deze ver
schillende fazen scherp te onderscheiden. De romantisch
muzikale, plastisch-realistische en mystieke elementen vloeien
in elkaar over en vermengen zich met elkaar. Aileen ter wille
van een zekere overzichtelijkheid heb ik ze zoo duidelijk
mogelijk onderscheiden.
Ik bespreek nu eerst den jongen Rilke, den romanticus, den
schepper van de „Frithe Gedichte" en „das Buch der Bilder".

I.
DE ROMANTICUS.
„De mensch heeft met zijn alles ontledend en bewustma
kend verstand de aarde allengs van haren luister beroofd", zoo
luidt de klacht van den romantischen mensch der laatste twee
eeuwen. Hij vlucht daarom uit de nuchterheid en vaalheid van
het allengs geheel gemechaniseerde leven weg naar de schoone
droomen van weleer en zoekt de verloren paradijzen der
menschheid. Hij vermag alleen die tijden te bewonderen en
lief te hebben waarin Ziel en Geest nog de alles beheerschende
machten waren, waar de echte gemeenschap in sagen, mythen
en legenden, in helden en heiligen en in verheven zinnebeel
den de uitdrukking van een door alien beleden geloof en door
ieder aanvaardde idealen zag. Thans, zoo klaagt hij, zijn de
eertijds gewijde tempels en kerken ontheiligd, de mythen- en
sagen-scheppende krachten verlamd en is de gemeenschap
ontaardt in een ziell ooze, chaotisch verbrokkelde samen-leving.
De kunstenaar is een eenzame en een balling op de dor en kil
geworden aarde geworden. Hij heeft Been tehuis meer in deze
ontgode wereld en is gedoemd rusteloos te blijven zwerven .
Alle romantische dichters lijden aan dit martelend besef van
verlatenheid en eenzaamheid ; enkelen maken in hun ontred
dering een eind aan hun leven ; anderen sterven in waanzin.
Wat de door Rilke zoo bewonderde Deensche schrijver Jens
Peter Jacobsen eens heeft gezegd, dat is de romantische klacht
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bij uitnemendheid: „dit was de groote droefenis dat een ziel
steeds alleen is. leder geloof aan een samensmelten van ziel
tot ziel was bedrog. Niet de moeder, die ons op de schoot
neemt, niet de vriend, noch de vrouw, die aan ons hart heeft
gerust." De steeds grooter wordende verbijzondering van
't ziele-leven maakt, dat de kloof tusschen den overgevoeligen
en psychisch zeer gedifferentieerden mensch en de „anderen"
steeds wijder, steeds dieper schijnt, zoodat de gemeenschap
met deze anderen steeds moeilijker, zoo niet geheel onmo
gelijk dreigt te worden.
Ook Ri lke heeft moeten ervaren dat de Liefde steeds weer
zal falen en dat de mensch vereenzamen moet zoodra hij zich
van zijn anders-zijn al te zeer bewust wordt. Hij, de broze, zeer
kwetsbare laatste overlevende van een oud, uitgeput geslacht,
is gedoemd zonder tehuis, zonder vaderland over de aarde te
zwerven en hij beseft altijd weer dat hij als toeschouwer naast
't leven zal staan, „zu made bereits, zu edel zur Tat und zum
Leben'' (Thomas Mann). Dat is de klacht van zijn „alter ego"
Laurids Make Brigge : „ Und man hat niemand und nichts auf
der Welt und fahrt in der Welt herum mit einem Koffer und
einer Bucherkiste und eigentlich ohne Neugierde. Was fur ein
Leben ist das eigentlich ohne Haus, ohne ererbte Dinge, ohne
Hunde ...."
In eenige van zijn schoonste jeugdverzen heeft hij dit
wrange besef van algeheele verlatenheid vertolkt :
EINSAMKEIT.
Die Einsamkeit ist wie ein Regen
Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen,
von Ebenen, die fern sind und entlegen,
geht sie zum Himmel, der sie immer hat.
Und erst vom Himmel Nit sie auf die Stadt.
Regnet hernieder in den Zwitterstunden,
wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen
und wenn die Leiber, welche nichts gefunden,

Wolf.
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enttauscht und traurig von einander lassen,
und wenn die Menschen, die einander hassen,
in einem Bett zusammen schlafen miissen :
dann geht die Einsamkeit mit den Flassen
HERBSTTAG.
Herr : es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Fri chten voll zu sein ;
gib ihnen noch zwei sUdlichere Tage,
drange sie zur Vollendung hin und jape
die letzte SUsse in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin and her
unruhig wandern, wenn die Blatter treiben.
„Buck der Bilder".

Evenals voor alle romantici beteekenen de kinderjaren voor
Rilke 't verloren paradijs hij herinnert zich vaak die oogen
blikken van eerste bewustwording, toen het Mysterie des
levens als in een Visioen plotseling aanschouwd en ervaren
werd ; toen Menschen en Dingen de geheimzinnige boden
schenen uit een nimmer geheel to begrijpen wereld. Maar ook
zijn die herinneringen hem lief aan die uren en dagen waarin
hij zich als kind nog veilig behoed en door de Liefde be
schermd waant ; droomt en speelt in een door eigen verbeel
dingskracht geschapen rijk, waaruit hij onherroepelijk ver
dreven zou worden
Een ander, echt romantisch, motief dat zich in Rilkes jeugd
werken vaak herhaalt, dat is de afschuw van de moderne
wereld-s tad, waar de gelaatlooze menigte een Leven van zinne-
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loos zwoegen en schamele vreugden leeft, van de stad met
haar felle kieuren en schelle geluiden, waar hij zoo eenzaam
is als op een onbewoond eiland en waar zich alle uitwassen
der hedendaagsche „beschaving" in soms weerzinwekkende
en verbijsterende vormen vertoonen. Met een bijna wreed te
noemen belangstelling heeft Rilke in Parijs dit aanschouwd
en in enkele van zijn „Aufzeichnungen des Malte Laurids
Brigge" en in 't derde deel van het „Stundenbuch" geeft hij
de uitbeelding van eenige uiterst scherp waargenomen ge
stalten en visioenen dezer stad :
„Irgendwo habe ich einen Mann gesehen, der einen Ge
masewagen vor sich herschob. Er schrie : Chou-fleur, Chou
fleur, das fleur mit eigentamlich trabem eu. Neben ihm ging
eine eckige, hassliche Frau, die ihn von Zeit zu Zeit anstiess.
Und wenn sie ihn anstiess, so schrie er. Manchmal schrie er
auch von selbst, aber dann war es umsonst gewesen, und er
musste gleich darauf wieder schreien, weil man vor einem
Hause war, welches kaufte. Habe ich schon gesagt, dass er
blind war ? Nein? Also er war blind. Er war blind und schrie.
Ich falsche, wenn ich das sage, ich unterschlage den Wagen,
den er schob, ich tue, als hatte ich nicht bemerkt, dass er
Blumenkohl ausrief. Aber ist das wesentlich ? Und wenn es
auch wesentlich ware, kommt es nicht darauf an, was die
ganze Sache fur mich gewesen ist? Ich habe einen alten Mann
gesehen, der blind war und schrie. Das habe ich gesehen.
Gesehen.
Uit het „Stundenbuch" :
Denn Herr, die grossen Stadte sind
Verlorene und Aufgeloste ;
wie Flucht vor Flammen ist die grosste, —
und ist kein Trost, dass er sie trOste,
und ihre kleine Zeit verrinnt.
Da leben Menschen, leben schlecht und schwer,
in tiefen Zimmern, bange von Gebarde,
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geangsteter denn eine Erstlingsherde ;
und draussen wacht und atmet deine Erde,
sie aber sind und wissen es nicht mehr.

Een derde zuiver romantisch motief is bij Rilke de verheer
lijking van den Dood en bet Doodsverlangen. Hij schijnt een
ingewijde, een vertrouwde in zijn mysterien geweest te zijn.
Evenals voor Novalis is hem de Dood de vervulling, de
eindelijke thuiskomst der verdoolde, vereenzaamde ziel, de
terugkeer tot het Elysium, gelijk dit ook A. Roland Hoist ten
onzent zoo schoon heeft bezongen. Ri lke is een dier dichters,
voor wie dit leven niets dan een voor-spel beteekent, een
droom, waaruit 't waarachtig ontwaken nog moet volgen.
't Leven is een fragment, dat ginds zinvolle beteekenis zal krij
gen, een deel van een machtig geheel, dat aan gene zijde zich
pas in zijn volheid zal openbaren.
Zoo spreekt hij een dierbare afgestorvene toe :
„ ... du lebtest in Ungeduld
denn du wusstest : das ist nicht das Ganze.
Leben ist nur ein Teil wovon?
Leben ist nur ein Ton ... worin?
Leben hat Sinn nur verbunden mit vielen
Kreisen des weithin wachsenden Raumes
Leben ist so nur Traum eines Traumes,
Aber Wachsein ist anderswo"

De Dood mag nimmer dezelfde zijn voor allen, de alles ge
lijk-makende, onpersoonlijke Macht. leder moet zijn persoon
lijken dood sterven en niets verwekt grooter afgrijzen in hem
dan het banale, fabrieksmatige sterven dat hij in de zieken
huizen zag. Hij smeekt God, dat ieder zijn eigen dood sterven,
't grootste geschenk op zijne wijze moge ontvangen.
(Rilke zelve heeft zijnen dood aanvaard als een geschenk dat
men van den gever zelve wil ontvangen ; hij weigerde de in
jecties van den dokter : „non laissez moi mourir de ma mort
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moi, je ne veux pas de la mort des medecins" heeft hij gezegd.)
En in het „Stundenbuch" staan de verzen :
O Herr, gib jedem seinen eignen Tod,
das Sterben, das aus jenem Leben geht,
darin er Liebe haste, Sinn und Not.
Denn wir sind nur die Schale und das Blatt.
Der grosse Tod, den jeder in sich hat,
das ist die Frucht um die sich alles dreht.

II.
DE GODZOEKER.
Volgens 't voorafgaande kan Rilke dus als de typische
„romanticus" der nieuwere duitsche letterkunde worden be
schouwd, die in zijn jeugdverzen zijn eenzaamheid en zijn
doodsverlangen heeft uitgezongen. Maar Rilke is meer dan
een zeer verfijnd en sensitief „romantisch" dichter, die verzen
van groote rhytmische bekoring en muzikale schoonheid, en
verrukkelijk, subtiel proza heeft geschreven. Rilke is sevens
een der diepste religieuze geesten van onzen tijd. Hij is een
Godzoeker, en een Godschepper, die aan Zijn mystieke ziels
ervaringen een zeal' bijzonderen, persoonlijken vorm heeft ge
geven. Waarin bestaat 't kenschetsende van Rilke's mystiek ?
Daarin dat God voor hem niet is een star, bovenaardsch,
boven-menschelijk Wezen, maar dat God ervaren en aan
schouwd is als een in alle Dingen en Wezens zich openbarende
eerie Kracht en Macht. Niet in heiligen schroom en volstrek
ten deemoed moet deze God genaderd en aanbeden worden,
noch kan hij in dogmatische leerstellingen benaderd en om
schreven worden, maar God words onmiddellijk beleefd als de
duizendvoudig gesplitste Eenheid van alle Leven en Geest.
God is voor Rilke 't eeuwige Worden en Ontwikkeling, Hij is
voor hem dus een wordende God. Daar waar 't denken 't denkbare to boven gaat, en 't gevoel in de extaze overvloeit, daar
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raken we aan de grenzen van Gods rijk, daar openbaart Hij zich
ons zijn Volheid. Met geen woord en geen begrip is Zijn wezen
to benaderen, maar Loch leeft, verwerkelijkt en spiegelt Hij zich
door ons en in ons. Ja, evenals voor Angelus Silesius en Meister
Eckhart kan volgens Rilke God ons niet ontberen, want in den
Mensch vindt Hij Zijn zuiverste spiegeling en zelf-verwezen
lijking.
En gelijk voor Meister Eckhart, die „Abgescheidenheit" d.i.
de volstrekte zelf bezinning in de eenzaamheid, in de „woestijn
der Ziel", de voorwaarde voor 't geboren-worden Gods in ons
beteekent, zoo eveneens voor Rilke. Ook voor hem spiegelt
zich God alleen in de geheel eenzamen, maar sevens in alle
nog zuiver, waarachtig, echt mensch-zijn. De Kinderen, de
Blinden, de Armen en de Dichters staan nog open voor God;
zio zijn de God-zoekenden en scheppenden. Ook waar de na
tuur en de dingen ongerept en gaaf zijn gebleven, en niet
verminkt en ontleed door 't verstand, daar kan God als het
Mysterie ervaren worden.
Zoo words Rilke in zijn„ Geschichten vom lichen Gott", zijn
„Stundenbuch" en in zijn „Marienlehen- de verkondiger van
een nieuwe vroomheid en een nieuw geloof, die weliswaar in
hun essentie aan oude, mystieke leerstellingen herinneren,
maar die Loch in een zoo persoonlijken vorm, met zoo'n bij
zonder innigen en gevoeligen Loon worden uitgesproken dat
we vaak 't besef hebben dat Rilke dichter dan wie van onze
tijdgenooten, bij God heeft gestaan ' t Stundenbucb moge
t volgende worden aangehaald.
'

„ . Denn nur dem Einsamen wird offenbart,
und vielen Einsamen der gleichen Art
wird mehr gegeben als dem schmalen Einen.
Denn jedem wird ein andrer Gott erscheinen,
bis sie erkennen, nah am Weinen,
dass durch ihr meilenweites Meinen,
durch ihr Vernehmen und Vemeinen
verschieden nur in hundert Seinen
ein Gott wie eine Welle geht."
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Und doch, obwohl ein jeder von sich strebt
Wie aus dem Kerker, der ihn hasst und halt, —
es ist ein grosses Wunder in der Welt :
: alles Leben wird gelebt.
ich
Wer lebt es denn? Sind das die Dinge, die
Wie eine ungespielte Melodie
im Abend wie in einer Harfe stehn?
Sind das die Winde, die von Wassern wehn,
sind das die Zweige, die sich Zeichen geben,
sind das die Blumen, die die Dufte weben,
sind das die langen alternden Alleen?
Sind das die warmen Tiere, welche gehn,
sind das die Vogel, die sich fremd erheben?
Wer lebt es denn? Lebst du es, Gott, — das Leben?
„ Ich will dich immer spiegeln in ganzer Gestalt
und will niemals blind sein oder zu alt,
um dein schweres schwankendes Bild zu halten.
Ich will mich entfalten.
Nirgends will ich gebogen bleiben,
denn dort bin ich gelogen, wo ich gebogen bin.
Und ich will meinen Sinn
wahr vor
Ich will mich beschreiben
wie ein Bild, das ich sah
lange und nah,
wie ein Wort, das ich begriff,
wie meinen taglichen Krug,
wie meiner Mutter Gesicht,
wie ein Schiff,
das mich trug
durch den tOdlichsten Sturm."

-Mt „Marienleben", waartoe Rilke geinspireerd werd door
de kannonieke en aprokriefe evangelien en dat in zijn soms
gruwelijke realisme herinnert aan schilderijen van Mathias
Grimeivaid, dan weer in visioenaire schoonheid aan werken
van Rembrandt, citeeren wij 't volgende gedicht.
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GEBURT MARIAE.
0 was muss es die Engel gekostet haben,
nicht aufzusingen plotzlich, wie man aufweint,
da sie doch wussten : in dieser Nacht wird dem Knaben
die Mutter geboren, dem Einen, der bald erscheint.
Schwingend verschwiegen sie sich und zeigten die Richtung,
wo, allein, das Gehoft lag des Joachim,
ach, sie fahlten in sich und im Raum die reine Verdichtung,
aber es durfte keiner nieder zu ihm.
Denn die beiden waren schon so ausser sich vor Getue.
Eine Nachbarin kam und klugte und wusste nicht wie,
und der Alte, vorsichtig, ging und verhielt das Gemuhe
einer dunkelen Kuh. Denn so war es noch nie.

DE VISIOENAIRE REALIST.
Er zijn zeer zeldzame oogenblikken in ons leven dat we 't
besef hebben het meest eigenlijke wezen van Dingen en Men
schen in een visioenair te noemen helderheid te aanschouwen.
In deze, helaas zoo schaarsche, momenten voelen we, dat we
door 't vale alledaagsche heen zien in een schier onpeilbare
diepte, dat we plotseling in verbijstering het essentieele zien
en beleven. 't Zijn alleen de zeer groote kunstenaars die deze
intuitieve aanschouwing, deze visioenen vermogen vast te
houden, te vereeuwigen. Rilke behoort tot deze Grooten. Hij
bezit dat magisch vermogen, met diep-peilenden blik doOr te
dringen in 't wezen der menschen, dieren, bloemen, dingen,
landschappen en mythen en dit alles uittebeelden. Hij vermag
zich geheel over-te-geven, te vereenzelvigen aan 't andere,
't buiten hem staande. Maar hij dreigt daardoor vaak zich zelve
te verliezen „Alle Dinge an die ich mich gebe werden reich
und geben mich aus'' zoo klaagt hij.
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In de „Neue Gedichte" waarvan 't 2de deel de opdracht „a
mon grand ami Rodin" draagt, is Rilke niet meer de leven en
werkelijkheid vooral muzikaal belevende en herscheppende
zanger der eenzaamheid, evenmin de extatische Godzoeker,
neen hij is daarin een, de ervaarbare werkelijkheid voor alles
plastisch ziende en her-scheppende, beeldende dichter gewor-.
den, die zich heeft opengesteld voor den rijkdom der meest
verschillende ervaringen en indrukken. Met dit magisch of
„visioenair" te noemen realisme weer hij aldus de essentie der
werkelijkheid voor ons te doen leven. Gelijk een beeldhou•
wer en schilder geeft hij nu zijn verzen opschriften als : „
her Apollo", „Damenbildnis", „der Panther", „der Ball",
„Landschaft". 't Is een geheel nieuwe vorm van a.h.w. „iklooze" lyriek ; 't subjectieve is bijna geheel verdwenen en de
Ziel schijnt een spiegel die alle dingen en gestalten objectief
weerkaatst. — De dichter is op zeer persoonlijke wige onper-.
soonlijk geworden. Deze paradox schijnt mij 't bijzondere van
zijn nieuwe lyriek 't beste weer te geven. Deze gedichten ver
onderstellen een zeer groote ontvankelijkheid van den lezer ;
sommige zijn door hun duisterheid van taal en beeld, door
't ingewikkelde van vorm en bouw bijna onverklaarbaar, an
dere zijn al te gekunsteld en vertoonen een ziekelijk te noe
men neiging voor 't buitenissige en weerzinwekkende. Maar
eenige zijn van een onvergetelijke schoonheid en plasticiteit,
van een „cosmisch" te noemen diepte van gevoel en aan
schouwing.
De volgende gedichten mogen als voorbeeld dienen :
DER TOD DES DICHTERS.
Er lag. Sein aufgestelltes Antlitz war
bleich und verweigernd in den steilen Kissen,
seitdem die Welt und dieses von ihr Wissen,
von seinen Sinnen abgerissen,
zuriickfiel an das teilnahmslose Jahr.
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Die, so ihn leben sahen, wussten nicht,
wie sehr er eines war mit allen diesen,
denn dieses : diese Tiefen, diese Wiesen
und dieses Wasser waren sein Gesicht.
0, sein Gesicht war diese ganze Weite,
die jetzt nicht zu ihm will und um ihn wirbt
und seine Maske, die hier bang verstirbt
ist zart und offen wie die Innenseite
Von einer Frucht, die an der Luft verdirbt."

DIE LIEBENDE.
Das ist mein Fenster. Eben
bin ich so sanft erwacht.
Ich dachte, ich warde schweben.
Bis wohin reicht mein Leben,
und wo beginnt die Nacht?
Ich konnte meinen, alles
ware noch ich ringsum,
durchsichtig wie eines Kristalles
Tiefe, verdunkelt, stumm.
Ich konnte auch noch die Sterne
fassen in mir, so gross
scheint mir mein Herz, so gerne
liess es ihn wieder loss,
den ich vielleicht zu lieben,
vielleicht zu halten begann.
Fremd wie nie beschrieben
sieht mich mein Schicksal an.
Was bin ich unter diese
Unendlichkeit gelegt,
duftend wie eine Wiese,
hin und her bewegt,
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rufend zugleich und bange,
dass einer den Ruf vernimmt,
und zum Untergange
in einem andern bestimmt.
DAME VOR DEM SPIEGEL.
Wie in einem Schlaftrunk Spezereien,
lost sie leise in dem flassigklaren
Spiegel ihr ermadetes Gebaren,
und sie tut ihr Lacheln ganz hinein.
Und sie wartet, dass die Flussigkeit
davon steigt, dann giesst sie ihre Haare
in den Spiegel und, die wunderbare
Schulter hebend aus dem Abendkleid,
trinkt sie still aus ihrem Bild. Sie trinkt,
was ein Liebender im Taumel tranke,
priifend, voller Misstraun, und sie winkt
erst der Zofe, wenn sie auf dem Grunde
ihres Spiegels Lichter findet, Schranke
und das Triibe einer spaten Stunde.

IV.
LAATSTE VERZEN.
Kunnen we in de „Neue Gedichte" een naar buiten-gericht
zijn, een zich-open-stellen voor de meest verschillende aspec
ten, schakeeringen, beelden en vormen, sensaties en gedach
ten, en tevens een zich-zelve-prijsgeven waarnemen, de laatste
verzenbundels „Duineser Elegien- en „Sonette an Orpheus
openbaren een nieuwe zelf-bezinning en een zich-hervinden.
De rijkdom der visueel ervaren en plastisch uitgebeelde wer
kelijkheid der buitenwereld wordt verdrongen door een, aan
de jeugdlyriek van den dichter herinnerende, muzikale beel-

1 88

IN MEMORIAM RAINER MARIA RILKE

ding der innerlijke wereld. Weer wordt 't wrange besef van
het falen aller Liefde en van een rampzalige verlatenheid uit
gezongen. De zacht golvende, deinende rythmen zijner verzen
zijn in de „Sonette" stroever geworden, de vroeger steeds
wisselende versvorm is thans gebonden. Zijn laatste werk
schijnt daardoor een-tooniger en ijler, maar 't is niet minder
diep en rijk dan zijn vroegere. De dichter keert als een zeer
vermoeide en berooide tot den vroeger aanbeden God der
muziek terug en offert aan Orpheus zijn laatste bezit ... In de
„Elegien" hooren we de aangrijpende zangen van den den
Dood roependen en verwachtenden eenzame, die alleen leeft
in de herinnering aan 't verleden en dien geen toekomst meer
beschoren schijnt Hij heeft alles verloren, Bezit en Liefde,
ja zelfs de Schoonheid dunkt hem nu vol gevaren en ontzet
ting want ze dreigt hem te vernietigen. Dat is zijn klacht:
„ Ein jeder Engel ist schrecklich.
Und so verhalt ich mich denn und verschlucke den Lockruf
dunkelen Schluchzens. Ach wen vermOgen
wir denn zu brauchen. Engel nicht, Menschen nicht,
und die findigen Tiere merken es schon,
dass wir nicht sehr verlasslich zu Haus sind,
in der gedeuteten Welt ..."
(„Erste Elegie").

Vragen we ten slotte: wat beteekent deze dichter voor
onzen tijd?
Beschouwt men als het wezen der hedendaagsche „cul
tuur" : de geweldige dynamiek, 't razende tempo, de mate
'ooze activiteit, de drang naar steeds hooger opvoering van
alle records, is men opgetogen over de zegepraal van 't vir
tuose op alle gebied en meent men dat 't gemechaniseerde
leven in een nieuwe „monumentale" kunst en in nieuwe „rad
oneele" stijlvormen zijn artistieke uitdrukking reeds heeft
gevonden, dan moet men een dichter als Rilke ongetwijfeld
beschouwen als het type van een thans gelukkig overwonnen
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„decadent aestheticisme". Men zal zich vol wrevel van een
zoo onmaatschappelijk kunstenaar afwenden, die een zuiver
bespiegelend, toeschouwend, naar binnen gericht leven leidde
en die blind scheen voor de „nieuwe schoonheid" en 't
„grootsche" en „geweldige" dat zijn eigen tijd hem bood.
Want Rilke zelve heeft duidelijk uitgesproken dat hij met
dezen „tijdgeest" niets gemeen had. Immers volgens hem
heeft de machine den mensch niet machtiger maar zwakker
gemaakt en dreigt ze hem gansch to ontzielen :
„Alles Erworbene bedroht die Maschine
Solange sie sich erdreistet im Geist, statt im Gehorchen zu sein."
„Sieh die Maschine wie sie sich walzt und racht
Und uns entstellt und schwacht."
(„Sonette an Orpheus").
„Weite Speicher der Kraft schafft sich der Zeitgeist, gestaltlos
Wie der spannende Drang, den er aus allem gewinnt.
Tempel kennt er nicht mehr. Diese des Herzens Verschwendung
Sparen wir heimlicher ein. Ja, wo noch eins ilbersteht,
Ein einst gebetetes Ding, ein gedientes, geknietes
halt es sich, so wie es ist, schon ins Unsichtbare hin ..."
(„Elegie").

Rilke ziet dus in de heerschappij der machine de vloek van
onzen tijd, want ze schendt alles wat door de traditie geheiligd
en organisch gegroeid is. Daarom blijft hij de „toeschouwer"
en zoekt hij steeds naar de zuivere bronnen, naar de gave, on
gerepte vormen en gestalten, naar de goddelijke krachten des
Levens, want:
„Nock ist uns das Dasein verzaubert an hundert
Stellen ist noch Ursprung. Ein Spielen von reinen
Kraften, die keiner beriihrt, der nicht kniet und bewundert".
(Sonette).

Men kan Rilke dus beschouwen als een dichter die zijn
„romantische" houding en gevoelens nimmer heeft kunnen
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overwinnen, die op 't verleden gericht bleef en altijd naast het
Leven stond, die geen contact met dezen tijd zocht, dien hij
verfoeide en vonniste.
Maar men kan hem ook zien en waardeeren als een der
dichters die in deze bijna geheel verstoffelijkte eeuw aan het
bij velen steeds machtiger wordend verlangen naar een ver
diept en verinnigd geestelijk, religieus leven vorm en inhoud
hebben gegeven. Talloozen eenzamen is derhalve de dichter
Rilke zeer dierbaar. Hij heeft hun weer den weg naar het
Mysterie om en in hen gewezen. Voor deze beteekent zijn
werk een levensmacht. Want door hem weten ze meer van de
Dingen, van de Ziel en van God.
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