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Woord vooraf
Toen ik in 1940 een ‘Werkplan voor de beschrijving van de geschiedenis der
wijsbegeerte in de Nederlanden’ publiceerde (ANTW, XXXIV, 1940-41, 69-85) en
daarbij in brede trekken aangaf, wat er op dit gebied reeds gedaan was en nog te
doen bleef, koesterde ik de verwachting, dat mijn ontwerp verstaan zou worden als
een oproep tot medewerking en dat deze bij uitstek nationale onderneming met
vereende krachten tot een goed einde zou kunnen worden gebracht. Die verwachting
is slechts voor een klein deel in vervulling gegaan. Wel zijn sindsdien enkele
bronnenpublicaties, proefschriften en andere detailstudies over de wijsbegeerte in
Nederland het reeds voorhanden materiaal komen aanvullen, maar er ontbreekt
nog te veel om thans reeds een poging tot synthese als volledig verantwoord te
kunnen beschouwen.
Het overzicht, dat ik in dit boek getracht heb te ontwerpen, is dan ook in de eerste
plaats bedoeld om als wegwijzer te dienen naar de werken van de hier behandelde
denkers en naar de hen betreffende litteratuur. Het boek wil echter ook aan het
wijsgerig leven, zoals dat zich op Nederlandsen bodem onder buitenlandse invloeden
van uiteenlopenden oorsprong en velerlei aard tot zelfstandig bestaan heeft
ontwikkeld, een voorlopige beschrijving geven. Verder onderzoek van de bronnen
en nadere bestudering van figuren, richtingen en stromingen zal nodig zijn om een
meer definitieve synthese voor te bereiden.
De vraag, of er van een eigen Nederlandse wijsbegeerte kan worden gesproken
dan wel of er met een geographische aanduiding genoegen moet worden genomen,
lijkt mij nog niet voor een beslissend antwoord vatbaar. Dat er zekere kenmerken
zijn aan te wijzen, waardoor de wijsbegeerte in Nederland zich reeds in de eerste
phase van haar ontwikkeling van die in de omliggende landen is gaan onderscheiden,
zal in het eerste hoofdstuk worden uiteengezet, waarna de volgende hoofdstukken
zullen laten zien, dat die kenmerken onder de wisselingen van de politieke, sociale
en religieuze situatie nooit geheel verloren zijn gegaan. Bovenal heeft de
theologiserende trek van ons volk zich in den loop der eeuwen onophoudelijk doen
gelden. Steeds weer hebben die wijsgerige vraagstukken de meeste aandacht en
belangstelling getrokken, die het nauwst met de wereldbeschouwing verbonden
waren. Dit gaat zo goed op voor de periode van Renaissance en Refor-
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matie, voor die van deïsme en natuurlijken godsdienst en voor de 19de eeuw als
voor de Middeleeuwen. Dat in later tijden voor sommigen die wereldbeschouwing
haar voornaamste bepaling bleef ontvangen van de Christelijke geloofsleer, op
welke wijze ook opgevat, waar de wijsbegeerte een modus vivendi mee moest
vinden, voor anderen van de ontkenning van die geloofsleer uit naam van rede en
wijsbegeerte, is daarbij irrelevant. Het vraagstuk van de verhouding van geloof en
weten ligt in de Nederlandse wijsbegeerte, van de Middeleeuwen tot het einde van
de 19de eeuw, op den bodem van de gehele problematiek.
Reeds bijna een halve eeuw geleden heeft M. De Wulf met zijn Histoire de la
philosophie en Belgique (Brux.-Paris, 1910) een voortreffelijk voorbeeld geleverd
van een systematische behandeling van de geschiedenis der wijsbegeerte in een
klein land, dat juist voor zijn wijsgerig denken voor een groot deel van het buitenland
afhankelijk is. Voor de wijsbegeerte in Nederland hebben wij niets, dat daarmede
kan worden gelijkgesteld. Het posthume boek van mijn Leidsen voorganger J.P.N.
Land, De wijsbegeerte in de Nederlanden ('s-Grav., 1899) berust slechts voor een
klein deel op eigen onderzoek en gaat, behalve voor Geulincx, Spinoza en enkele
in Nederland werkzame Schotse wijsgeren niet verder dan de naslagwerken van
zijn tijd den schrijver veroorloofden. De Holländische Philosophie van L. Brulez
(Breslau, 1926) is een met politieke sentimenten geladen pamflet, dat nauwelijks
vermelding verdient. Met Wijsgeren in Nederland (Nijkerk, 1954) heeft W. Faber
een goed bedoelde, maar minder goed geslaagde greep gedaan in een materie,
die hij niet voldoende heeft overzien.
Er is in Nederland van de 9de tot de 19de eeuw veel meer gephilosopheerd dan
ook ik kon vermoeden, toen ik met de voorbereiding van dit boek begon. Op
volledigheid kan het hier geboden overzicht dan ook geen aanspraak maken. Slechts
die figuren en richtingen zijn behandeld, die mij voor het tekenen van een enigszins
gelijkend beeld van het wijsgerig denken in Nederland onmisbaar leken. Dat daarbij
ook voor minder belangrijke wijsgeren een plaats moest worden ingeruimd, was
met het oog op den opzet onvermijdelijk.
Onder ‘Nederland’ versta ik in dit boek het huidige Rijk in Europa, maar ik heb
ook enkele denkers de revue laten passeren, die, hoewel binnen de grenzen van
het Rijk geboren, daarbuiten hun werkkring hebben gevonden. Voor het tijdvak der
Middeleeuwen zijn ook de Zuidelijke Nederlanden in de behandeling betrokken. Dit
vindt zijn grond niet enkel in den achterstand van het Noorden op dit gebied en in
dezen tijd, maar ook in de overweging, dat aan de gewesten, die binnen de eenheid
van den Nederlandsen stam in de bedoelde periode geheel de Nederlanden in het
wijsgerig denken
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zijn voorgegaan, de hun om die reden toekomende plaats niet mocht worden ontzegd.
2

Uit mijn De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden (Lochem, 1948)
heb ik enkele hoofdstukken, opnieuw bewerkt, in verkorten vorm wederom
opgenomen. Voor de wijsbegeerte van de laatste decennia, die nog nauwelijks tot
de historie kan worden gerekend, moge ik verwijzen naar mijn Wijsgeerig leven in
2

Nederland in de twintigste eeuw (A'dam, 1947), waarvan de derde druk in bewerking
is.
Methodisch sluit het boek aan bij de vijf delen van mijn Geschiedenis der
Wijsbegeerte (Antw., 1928-1957), die als achtergrond voor het hier behandelde
worden verondersteld, daar immers het wijsgerig denken in Nederland zich
doorlopend uit de wijsbegeerte van de omliggende landen heeft gevoed. De
aangehaalde litteratuur geeft tevens de verantwoording van het gebruik, dat ik van
het werk van anderen heb gemaakt. Zeer bijzonder wil ik hier vermelden het
Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte (A'dam, 1948) van J.J. Poortman, dat
een volstrekt onmisbaar hulpmiddel geworden is voor ieder, die zich met deze
materie wenst bezig te houden. Voor de stof, die in het tweede hoofdstuk is
behandeld, heeft C.L. Thijssen-Schoute in haar Nederlands Cartesianisme (A'dam,
1954) een zo uitgebreid materiaal bijeengebracht, dat na mij nog velen daaruit zullen
kunnen putten.
's-Gravenhage, najaar 1958
FERD. SASSEN
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Eerste hoofdstuk
De Middeleeuwen
Inleiding
1. Het Nederlands wijsgerig denken van de Middeleeuwen maakt een onderdeel uit
van de geestelijke beweging in West-Europa, die den naam draagt van ‘de
Scholastiek’. Als een naar binnen en buiten gesloten geheel mag het niet worden
beschouwd. Het vertoont in lengte- en dwarsdoorsnede veelvuldige variaties en
draagt te weinig eigen kenmerken om van de Scholastiek in andere landen te kunnen
worden losgemaakt.
Van een wijsbegeerte, naar landen en volken gescheiden, mag men trouwens in
het tijdvak der Scholastiek niet spreken. De bovenlaag der cultuur, waarin
wetenschap en wijsbegeerte bloeien, is in al haar veelvormigheid gemeengoed van
geheel het Christelijk Westen. De overtuiging van eenheid en universaliteit van het
menselijk weten dient tot grondslag van een geestelijke gemeenschap, die binnen
de perken van de Christenheid over alle grenzen heen reikt. Meer dan in enig ander
tijdvak der geschiedenis wordt in deze periode waarlijk Europees gedacht.
Eén zelfde taal, het Latijn, dient aan alle Scholastieke schrijvers hier en elders
tot middel van uitdrukking. In de Nederlandse scholen worden dezelfde programma's
gevolgd, dezelfde onderwijsmethoden toegepast, dezelfde handboeken gebruikt
als in die van de omringende landen. Maar, zij, die hier philosopheerden, waren
Nederlanders; aan het gebouw der Nederlandse Scholastiek, hoe zeer ook naar
algemeen-Europese regels opgetrokken, gaven zij enkele kenmerken mede, die
het Nederlandse volkskarakter onmiskenbaar openbaren. Naargelang dat
volkskarakter scherper omschreven vormen is gaan aannemen, zijn ook de
kenmerken van het Nederlands wijsgerig denken duidelijker zichtbaar geworden.
De Middeleeuwse wijsbegeerte in de Nederlanden moge van eeuw door het
buitenland zijn beïnvloed, toch is zij steeds zichzelf geweest en gebleven en door
eigen aard van de philosophie van andere volken onderscheiden.
2. Het meest sprekende kenmerk van de Middeleeuwse wijsbegeerte in de
Nederlanden is de neiging tot eclecticisme en de betrekkelijke onafhankelijkheid
tegenover schoolse lering en gezag des meesters. Het overwegend geïntroverteerd
type van ons volk heeft den doorsnee-Nederlander van ouds een bedachtzaamheid
opgelegd, die hem steeds grote waarde doet hechten
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aan zijn eigen zelfstandig gevormde overtuiging en hem de meningen van anderen
naar haar inhoud doet beoordelen. Dit is reeds in de Middeleeuwen ook in het
wijsgerig denken tot uiting gekomen. Al behoort de Nederlandse wijsbegeerte der
Middeleeuwen in haar geheel tot de Scholastiek, toch vertoont zich doorlopend een
streven om zich los te maken van de geijkte formules, eigen wegen te zoeken en
in zelfstandige bezinning de oplossingen af te wegen, die in de school aan de
gangbare problemen worden gegeven.
Het critisch uitgangspunt brengt den Nederlandsen Scholasticus ook tot een zeker
voorbehoud ten aanzien van systeemvorming, die om haar zelfs wil wordt
ondernomen. Hij geeft de voorkeur aan een afzonderlijke behandeling van de
voorkomende vraagstukken en bekommert zich weinig om den samenhang, waarin
zijn theorie naar schoolse opvatting een plaats zou moeten vinden. De vrije
beoefening van het wijsgerig denken is hem liever dan de moeizame constructie
van wijsgerige stelsels.
De trek van bedachtzaamheid, aan ons volk eigen, maakt den Nederlandsen
wijsgeer van de Middeleeuwen ook enigszins huiverig voor al te ver gaande
abstracties. Hij houdt zich gaarne dicht bij de werkelijkheid en het concrete denken;
de analyse van het feitelijk gebeuren, hem door uitof inwendige ervaring bekend
geworden, gaat hem beter af dan de formulering van algemene oordelen van zeer
wijde strekking.
Naast dezen zin voor concreetheid en critiek doet zich in de Nederlandse
bespiegeling der Middeleeuwen een drang voor naar religiositeit en mystiek, die het
gemiddeld godsdienstig gehalte van het Middeleeuwse denkleven te boven gaat.
Zo kon hier als heel bijzondere vrucht van eigen bodem een autochthone
Nederlandse mystiek ontstaan, met het Scholastieke denken ten nauwste verbonden,
die tot het meest oorspronkelijke behoort, dat de Nederlandse geest, voorgelicht
door de Christelijke openbaring, in den loop der eeuwen heeft voortgebracht. De
behandeling van de middel-Nederlandse mystiek valt echter buiten het kader van
dit boek.
3. In de geschiedenis van de wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden
zijn vier perioden te onderscheiden.
De eerste omvat de ontwaking van het wijsgerig bewustzijn, die zich van de 8ste
tot het einde van de 11de eeuw afspeelt. De wijsgerige bespiegeling gaat in deze
periode te leer bij de meesters, die haar, rechtstreeks of onrechtstreeks, vooral uit
Engeland en Ierland worden toegevoerd. In de tweede, van het begin der 12de tot
het midden der 13de eeuw, wordt de vorming van de wijsgerige gedachte,
merendeels onder invloed uit Frankrijk, tot stand gebracht; richtingen en stromingen
gaan zich aftekenen. De derde periode, van het midden der 13de tot het einde der
15de eeuw, ziet het Nederlandse wijsgerig denken tot zelfstandigheid uitgroeien.
Het heeft
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thans zijn eigen plaats in het Europese denkleven ingenomen. Zijn karaktertrekken
zijn duidelijk zichtbaar geworden. Het is in staat, zijn invloed ook naar buiten te doen
gelden en in gestadige uitwisseling van gedachten tot den verderen
ontwikkelingsgang van de Europese wijsbegeerte het zijne bij te dragen. In de vierde
periode eindelijk, van de tweede helft der 15de tot het begin der 16de eeuw, speelt
zich de ontmoeting af van de Nederlandse Scholastieke wijsbegeerte met het
Humanisme. Uit deze ontmoeting wordt een eigen Nederlandse geesteshouding
geboren, die een belangrijk element zal vormen in den levensstijl van den nieuwen
tijd.

1. De ontwaking van het wijsgerig bewustzijn
1. De oudste geschiedenis van de wijsbegeerte in de Nederlanden bestaat slechts
uit enkele losse namen en gegevens. Zo weten wij, dat bisschop Frederik van Utrecht
(† 835) zijn leerling Odulphus († omstr. 865) naar Stavoren ontbood om er een
1
opkomend streven van rationalisme in geloofszaken te bestrijden en dat bisschop
Radboud († 917) met Stephanus, zijn lateren ambtgenoot van Luik, aan de
paleisschool van Karel den Kale door den Ier Manno in de wijsbegeerte werd
2
opgeleid. Waar deze opleiding in heeft bestaan, kunnen wij slechts gissen. Wel is
ons bekend, dat uit het leervak der dialectica, dat door Alcuin ten grondslag was
3
gelegd aan het onderwijs in de paleisschool en dat aanvankelijk alleen de formele
denkregels omvatte, de wijsgerige problematiek zich geleidelijk heeft ontwikkeld,
naar gelang meer diepgaande werken als bronnen beschikbaar werden en de
wijsgerige bespiegeling ook werd aangewend ter verheldering en systematisering
4
van de leerstukken van het geloof.
2. Ook in de Nederlanden zal men in deze periode als de voornaamste taak van
de wijsgerige bespiegeling beschouwen de rede en haar denkmiddelen in dienst te
stellen van de theologie om daarmede den inhoud van het geloof dialectisch te
ontwikkelen en in systeem te brengen. Niet zonder vrijmoedigheid werd het kerkelijk
dogma aan een dialectische ontleding onderworpen en somtijds leidde het streven
om de Christelijke leer tot in haar diepste gronden te beredeneren tot een zeker
rationalisme, dat zich

1
2
3

4

W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, I, Utr., 1864, 373.
T.z.p., I, 266.
K. Werner, Alcuin u.s. Jahrhundert, Paderborn, 1881; A.F. West, Alcuin and the Rise of the
Christian Schools, New York, 1892; R. Stachnik, Die Bildung des Weltklerus im Frankenreiche
von Karl Martell bis auf Ludwig den Frommen, Paderborn, 1926.
M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode, I, Freib. i.B., 1909, 178-214.
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zijn afhankelijkheid van het licht der openbaring wel bewust bleef, maar in de practijk
de grenzen van de bevoegdheid der rede niet steeds wist te eerbiedigen.
Bij deze dialectische behandeling van den geloofsinhoud deden zich spoedig ook
kwesties voor van metaphysica en wijsgerige zielkunde. De oplossing daarvan vond
men gereed liggen in de weinige geschriften, die men voorlopig nog van het
voorgeslacht ter beschikking had, en men ging ook den kring van de daar behandelde
vraagstukken niet te buiten. In de zijnsleer werd door Augustinus, later door Boëthius
de weg gewezen naar een Neoplatoonse beschouwingswijze, terwijl Augustinus de
zielkunde in denzelfden geest leerde behandelen. Alcuin's De animae ratione gaf
een samenvatting van psychologie en kennisleer van Augustinus, die langen tijd de
denkbeelden op dit terrein heeft beheerst en waarvan men mag aannemen, dat zij
ook in de scholen van ons land als handleiding gediend heeft. De vereniging van
ziel en lichaam wordt hier zuiver dualistisch opgevat. De ziel is naar Gods beeld
geschapen en streeft van nature naar God terug in de mate, waarin zij zich van haar
eigen lichaam en in het algemeen van de zintuiglijke wereld weet los te maken. In
rede, wil en geheugen draagt zij het stempel van de H. Drievuldigheid met zich
mede. Bij de zintuiglijke kennis treedt de ziel louter actief op; zij vindt den inhoud
van haar verstandelijke kennis in zichzelf en, voorzover deze op bovenzinnelijke
werkelijkheden betrekking heeft, wordt daarvoor een zich-afkeren van de
zintuiglijkheid verondersteld. De Augustijnse theorie van de goddelijke verlichting
wordt slechts even aangeroerd. Het sprak voor Alcuin van zelf, dat alle kennis, zowel
de geopenbaarde als die, welke langs redelijken weg wordt verworven, een goddelijke
gave moet zijn.
3. De theologische vraagstukken, die in deze periode in onze streken het meest
de aandacht hebben bezig gehouden en die hier de stof hebben geleverd voor de
eerste wijsgerige bezinning, hadden betrekking op de Christologie en de leer van
de Eucharistie. De ketterij van het Adoptianisme, die in de eerste helft van de 9de
eeuw in het Frankische Rijk enige verspreiding had gevonden, dwong tot nadere
beschouwing van het Christelijk dogma van de voortkomst van den Zoon uit den
Vader, waarbij ook de kwestie van de verhouding van het geschapen zijn tot den
Schepper ter sprake kwam.
Reeds Alcuin bracht de Christelijke leer van de eenheid van alle gedoopten in
Christus' mystiek lichaam met het exemplarisme van Augustinus in verband en
breidde dit zó ver uit, dat hij krachtens het eeuwig vóórbestaan van al het geschapene
in Gods ideeën niet enkel de mensen, maar geheel de schepping met den Zoon uit
God liet voortkomen. Ook later
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wordt telkens weer van een geboren-worden van de schepping met den Zoon uit
den Vader gesproken, alsook, op voorbeeld van Boëthius, van een uitvloeien van
de schepping uit God en een terugvloeien naar haar oorsprong. In het monisme
van J. Scottus Eriugena zal deze theorie tot haar uiterste consequenties worden
doorgedacht.
Bij Alcuin en zijn eerste navolgers treedt echter ook de gedachte van de causale
afhankelijkheid van de schepping ten opzichte van God sterk op den voorgrond,
waardoor de pantheïstische opvatting van de verhouding van God en wereld van
5
zelf wordt uitgesloten. Vandaar dat bij de beschrijving van Gods eigenschappen
de meeste nadruk valt op Gods almacht, terwijl ook de onveranderlijkheid en
alomtegenwoordigheid Gods worden aangehaald om Gods zijn van dat van de
geschapen dingen te onderscheiden. Het zo sterk geprononceerde begrip van de
almacht Gods, dat voor een eigen causaliteit van de geschapen oorzaken nauwelijks
meer een plaats scheen over te laten, zou spoedig het probleem van de
praedestinatie oproepen, dat in de tweede helft van de 9de eeuw naar aanleiding
van het optreden van Godschalc ook in onze streken hevig is omstreden.
4. Het leerstuk van de Eucharistie had reeds sinds het verschijnen van de
geschriften van Ratramnus van Corbie († na 868) en van Paschasius Radbertus'
De corpore et sanguine Domini (midden 9de eeuw) de geesten gespannen gehouden.
Later bracht het optreden van Berengarius van Tours (998-1088), die de
wezensverandering van brood en wijn in de Eucharistie op grond van redelijke
6
overwegingen loochende, de kerkelijke kringen van het Westen in hevige beroering.
De anti-dialectische reactie, die door de rationalistische houding van Berengarius
7
werd uitgelokt, heeft in de Nederlanden weinig weerklank gevonden. Voor
extremistische gedachten was de nuchtere geest van ons volk reeds toen niet
toegankelijk. Maar het zelfvertrouwen der rede, dat in de geleerde kringen in onze
streken zo welig bloeide, werd door de gewaagde theorieën van Berengarius nog
meer geprikkeld en, zonder hem in al zijn consequenties te volgen, stond men toch
tegenover zijn rationalistisch uitgangspunt niet geheel afwijzend. Dat lokte van
andere zijde verzet uit en er werd ook hier naar middelen gezocht om Berengarius
met zijn eigen wapenen te bestrijden. Met graagte greep men de vraagstukken aan,
die door zijn aanval op het dogma actueel werden: die van de verhouding van
zelfstandigheid en bijkomstigheden en van de eenheid van Christus' lichaam onder
de menigvuldigheid der broods-

5
6
7

F. Sassen, De vraag naar het zijn in de eerste eeuwen der Scholastiek, MKAW, 1937, 15 e.v.
H.H. Beekenkamp, De avondmaalsleer van Berengarius van Tours, 's-Grav., 1941.
J. Endres, Die Dialektiker u.i. Gegner im 11 Jahrh., PJ, XIX (1906), 23-32, XXVI (1913), 85-93,
160-169.
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gedaanten, om het wijsgerig vernuft aan nieuwe stoffen te kunnen scherpen.
Het Augustijnse exemplarisme, dat in het algemeen de leermeesters van de
Nederlandse Scholastiek bij hun wijsgerige beschouwing van de geschapen wereld
inspireerde, werkte de neiging in de hand om boven het ervaarbare aan de idee,
boven het concrete aan het algemene, boven de afbeelding aan het oerbeeld de
voorkeur te geven en aan den inhoud van de begrippen een zelfstandig bestaan in
een hogere werkelijkheid toe te kennen. Het enkele en individuele verliest zijn
betekenis, alleen het typische heeft waarde. De idee, het abstracte, wordt
gepersonifieerd. In de schone letteren van de vroegste Middeleeuwen treedt dit
ultra-realisme zo onmiskenbaar aan den dag, dat het als een algemeen verspreide
overtuiging moet worden beschouwd, waarvan de directe bronnen echter niet
voldoende zichtbaar zijn.
Wat er aan Scholastieke geschriften vóór de invallen van de Noormannen in onze
streken geproduceerd mocht zijn, is door de verwoesting, waar de centra der
ontluikende cultuur aan werden prijsgegeven, vrijwel geheel verloren gegaan. Bij
de oudste Scholastieke schrijvers van de Nederlanden, wier werken ons zijn bewaard
gebleven, zijn echter de vruchten van de zo juist geschetste beschouwingswijze
nog duidelijk waarneembaar.
5. De eerste litteraire producten, die voor de geschiedenis van het wijsgerig denken
in de Nederlanden van enig belang kunnen worden geacht, zijn alle ontstaan in het
milieu van Luik. Het alleroudste, dat reeds van vóór de invallen der Noormannen
dateert, is een tractaat van wijsgerige staatkunde, door SEDULIUS SCOTTUS (9de
eeuw), getiteld De rectoribus Christianis et convenientibus regulis quibus est res
8
publica rite gubernanda, een voorloper van de later zo talrijke vorstenspiegels, die
9
alle op Augustinus' De civitate Dei geïnspireerd waren. De schrijver, een Ier, die
na langdurige zwerftochten door bisschop Hartgarius te Luik werd opgenomen, is
de stichter van de Ierse kolonie, aan wier invloed de stad Luik tot in de 12de eeuw
toe haar betekenis als wetenschappelijk middenpunt voor een groot deel te danken
10
heeft. Hij is vooral bekend als dichter van Latijnse gelegenheidsverzen. Ook staan
enige grammatische werken op zijn naam, waaruit kan worden opgemaakt, dat hij
te Luik in het onderwijs werkzaam is geweest. In het bovengenoemde geschrift
wordt vooral de nadruk gelegd op de wijsheid, vroomheid, waarheidslievendheid,
vrijgevigheid, toegankelijkheid,
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PL, CIII, 291-332, en ed. S. Hellmann, Sedulius Scottus, München, 1906.
A. Werminghoff, Die Fürstenspiegel der Karolingerzeit, HZ, LXXXIX (1902), 193-207; W.
Münch, Gedanken über Fürstenerziehung in alter u. neuer Zeit, München, 1909.
BNB, XXII, 140-146; L. Gougaud, L'oeuvre des Scotti dans l'Europe occidentale, RHE, IX
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I, München, 1911, 315, 323, 570.
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rechtvaardigheid en andere persoonlijke eigenschappen, die een goed vorst moet
bezitten. Ook wordt waarde gehecht aan gelijkheid van rechtsbedeling en verlichting
van persoonlijke lasten voor de onderdanen.
6. Eerst meer dan een eeuw later zijn weer Scholastieke geschriften, nu van
theologisch karakter met min of meer wijsgerigen inslag, te vermelden. De oudste
11
zijn van de hand van HERIGER († 1007) , monnik, scholasticus en later abt van het
klooster te Lobbes, dat met de kerk van Luik nauwe betrekkingen onderhield. Heriger
was de vriend en vertrouweling van bisschop Notger († 1008), die hem ook
herhaaldelijk met diplomatieke opdrachten belastte. Hij is het type van den
vroeg-middeleeuwsen humanist, uitzonderlijk bedreven in de klassieke letteren en
vol belangstelling in alle zaken des geestes, maar met een open oog voor de
werkelijkheid en voor de practijk van het leven en de wereld, waarin hij buiten zijn
functies in het klooster en de school werd betrokken. In een tweetal werken over
de Eucharistie verdedigt Heriger de opvattingen van Paschasius Radbertus tegen
die van Ratramnus van Corbie. Het eerste, getiteld Exaggeratio, een verzameling
teksten van de Vaders over dit onderwerp, moet als een vóórstudie voor het tweede
worden beschouwd en kan als een vroege vertegenwoordiger gelden van het genre
der Sententiae, dat later een veel verspreide litteratuurvorm zou worden. In Heriger's
12
hoofdwerk, Dicta of Sicut ante nos, wordt de eenheid van het eucharistisch offer
en die van het lichaam des Heren onder de veelheid der broodgedaanten verklaard
door de eenheid van het Woord Gods, den Logos, die geheel de wereld doordringt.
Door bemiddeling van Remigius van Auxerre, uit wiens De celebratione missae en
Commentaar op den Hebreeënbrief Heriger rijkelijk geput heeft, werkt hier een
gedachte door, die van Remigius' leermeester J. Scottus Euriugena afkomstig is.
7. De denkbeelden van Heriger kunnen ook te Luik niet onbekend zijn gebleven.
Zijn leerling Wazo (980-1048) stond er onder bisschop Notger sinds 1003 aan het
hoofd van de toen zeer bloeiende kathedraalschool, vóórdat hij zelf in 1043 tot de
13
bisschoppelijke waardigheid werd verheven. Een andere van Heriger's leerlingen,
14
ADELBOLD VAN UTRECHT († 1026/27),
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(1933), 222-224.
Exaggeratio, inhoud bij: J.N. Bakhuizen v.d. Brink, Ratramnus de corpore et sanguine Domini,
Verh. KNAW, 1954, 25-27; Dicta, ed. L. Cellot, Historia Gottescalci, Paris, 1655; B. Pezius,
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waarschijnlijk uit Friesland geboortig, die na zijn eerste vorming in de kloosterschool
van Lobbes zijn studie te Luik had voltooid en misschien zelf als scholaster van de
kathedraalschool is opgetreden, nam, na enige jaren aan het hof van keizer Hendrik
II te hebben vertoefd, sinds 1008 als aartsdiaken een belangrijke positie in het
bisdom in. In 1010 besteeg hij door keizerlijke gunst den bisschoppelijken zetel van
Utrecht. Hier heeft hij zich doen kennen als een krachtig kerkvorst, die niet minder
de wereldlijke dan de geestelijke belangen van zijn bisdom wist te behartigen. Geheel
zijn bisschoppelijk is gedragen door den geest van Cluny, waarin hij te Luik was
opgevoed. Zijn Commentaar op het 9de metrum van boek III van Boëthius' De
15
16
consolatione philosophiae is na de reeds vroeger verschenen commentaren, die
hem niet onbekend zijn gebleven, een eerste poging tot een zelfstandige verklaring
van dit gedicht, waarin de functie van den Demiurg uit Plato's Timaeus aan een
transcendent Godsbegrip van Neoplatoonse signatuur wordt gekoppeld. Adclbold
vindt daarbij gelegenheid, de gedachte van Gods almacht en onveranderlijkheid
nader te ontwikkelen, over het exemplarisme van Gods ideeën in den brede uit te
weiden en de orde, door God in de wereld gelegd, met Pythagoreïsche
getallenspeculaties te illustreren. In ultra-realistischen geest ziet hij het wezen van
de dingen in de idee, welke van elk hunner van eeuwigheid in Gods denken bestaat.
Van Adelbold's belangstelling in algemeen-wetenschappelijke vraagstukken getuigt
17
ook zijn Libellus de ratione inveniendi crassitudinem sphaerae, opgedragen aan
Paus Sylvester II (950-1003), vóór zijn verheffing op den pauselijken stoel in de
wetenschappelijke wereld bekend als Gerbert van Aurillac. Ook hier blijkt Adelbold
aan de Pythagoreïsche getallenleer waarde te hechten. Zijn wiskundige
gedachtengang is nog zeer primitief. Het ontbreken van de kennis van de Griekse
wiskunde doet zich pijnlijk gevoelen.
8. Een zelfde geest van alzijdig interesse spreekt uit het werk van Adelbold's
18
medeleerling aan de kathedraalschool, EGBERT VAN LUIK. Omstreeks 1020 droeg
deze, inmiddels zelf in het onderwijs aan dezelfde school vergrijsd, aan Adelbold
19
zijn Fecunda Ratis op, een gedicht in 2373 verzen, dat in zijn twee delen, getiteld
Prora en Puppis, een schat van klassieke en
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Christelijke levenswijsheid, getrokken uit de heidense schrijvers, den Bijbel en de
Kerkvaders, op aantrekkelijke wijze tot een leesboek voor de scholen samenvat.
De spreekwoorden, fabels en gezegden uit de eigen omgeving van den schrijver,
die hier mede zijn verwerkt, vormen de stof voor een hoofdstuk uit de volkskunde
van het land van Luik in de 11de eeuw.
9. Spoedig zou zich de invloed van de school van Chartres op het onderwijs te
20
Luik doen gevoelen. Nog in de eerste helft der 11de eeuw ontmoeten wij daar een
drietal scholastici, die van Fulbert van Chartres (960-1028) hun opleiding hadden
ontvangen. Zij waren trouwens niet de enige Luikenaren, die naar Chartres ter
21
school waren gegaan. ADELMAN VAN LUIK († 1061), een van de drie juist bedoelden,
22
heeft in zijn Planctus de viris illustribus sui temporis een levendig beeld geschetst
van het zeer gemengde gezelschap, dat hij te Chartres had leren kennen, en daarbij
verschillende stad- en landgenoten met name genoemd. In 1031 kreeg Adelman
zelf het bestuur der Luikse kathedraalschool in handen. In latere jaren schijnt hij
zich naar Duitsland te hebben begeven. Te Spiers hoorde hij spreken van de leer
van Berengarius van Tours, eens zijn medeleerling in de school van Chartres, en
in 1048 schreef hij den vermetelen dialecticus een brief, die, aangevuld met een
schrijven aan Paulus van Metz, is uitgegroeid tot een kort tractaat over de Eucharistie,
23
getiteld De veritate corporis et sanguinis Domini, waarin de schrijver van geen
mindere vaardigheid van redenering blijk geeft dan zijn tegenstander. Tussen 1055
en 1057 werd Adelman benoemd tot bisschop van Brescia, maar door zijn bestrijding
van het misbruik der simonie haalde hij zich den tegenstand van zijn eigen
geestelijkheid op den hals, waardoor zijn kortstondig bestuur zeer werd bemoeilijkt.
Zijn dispuut met Berengarius had intussen in het milieu van de Luikse scholen sterk
de aandacht getrokken. Zoals gezegd, stond men daar tegenover de rationalistische
beginselen van Berengarius niet geheel afwijzend. Men voelde het als een eis van
onafhankelijkheid van geest om ook aan theorieën, die tegen de gangbare meningen
indruisten, de volle maat toe te meten, maar men verheugde zich dan ook in een
bestrijding, die tegen den kettersen leeraar ten volle opgewassen bleek te zijn.
10. Onder Adelman's medeleerlingen Franco en Rudolph van Luik is de school
van Luik een centrum geworden van wiskunde en muziekleer, na
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Chartres zeker het belangrijkste in het Westen. Na den dood van Franco (1083)
is het peil van het onderwijs aan de kathedraalschool echter aanmerkelijk gedaald.
De kloosterscholen zouden nog enigen tijd den ouden roem van de bisschopsstad
25
hoog houden.
11. Tegen het einde van de 11de eeuw genoot de kathedraalschool te Doornik
26
een kortstondige vermaardheid onder ODO of ODOARDUS VAN DOORNIK, die tot uit
verre landen leerlingen trok. Door zijn taak in het onderwijs niet bevredigd, verliet
Odo in 1092 zijn zetel, stichtte in 1095 de abdij van St. Martinus te Doornik en bleef
aan haar hoofd als abt, tot hij in 1105 benoemd werd tot bisschop van Kamerijk. De
benoeming schijnt echter niet volgens de juiste regels geschied te zijn, zodat Odo
door paus Paschalis II werd afgezet. Hij trok zich terug in de abdij van Anchin en
stierf in 1113. Door een bericht van zijn leerling Herman van Doornik († na 1147),
27
in diens De restauratione monasterii S. Martini Tornacensis weten wij, dat hij in
den strijd om de universalia werd betrokken. Herman verhaalt, dat hij zich verweerde
tegen zekeren Raimbertus van Rijssel, die met vele andere moderni het nominalisme
doceerde, terwijl Odo aan de ultrarealistische opvatting vasthield. Hij zou zijn mening
hebben neergelegd in drie geschriften, getiteld Sophistes, Liber complexionum en
De re et ente, in quo solvit si unum idemque sit res et ens. Deze werken zijn echter
niet bewaard. Het enige, dat ons behalve enkele zuiver theologische geschriften
28
van Odo nog rest, is een tractaat De peccato originali, dat ondanks zijn
theologischen titel een overwegend wijsgerigen inhoud heeft. Hoofdzaak van het
geschrift is het vraagstuk der universalia; de theologische kwestie wordt slechts als
aanleiding gebruikt om dit in behandeling te nemen. Het ultra-realisme treedt hier
op in zijn meest krassen vorm, zoals het in de 9de eeuw door J. Scottus Eriugena
was verkondigd. Het algemene bezit als zodanig een eigen werkelijkheid: de
mensheid is een werkelijk geheel, waar de feitelijk bestaande enkelingen deel aan
hebben; bij de geboorte komt dus geen nieuwe zelfstandigheid ter wereld, maar de
bestaande zelfstandigheid krijgt een nieuwen zijnsvorm. Dat deze opvatting door
Odo gebruikt werd om de leer van de erfzonde te verklaren, kan hier buiten
beschouwing blijven.
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2. De vorming van de wijsgerige gedachte
1. Tegen het begin van de 12de eeuw gaat het beeld van het Nederlandse wijsgerig
leven enige vastheid van lijn vertonen. De gegevens zijn minder fragmentarisch dan
in de voorafgaande periode. Richtingen en stromingen gaan zich aftekenen.
Geleidelijk wordt een eigen wijsgerige gedachte in de Nederlanden gevormd. De
invloed van de Franse scholen, waar reeds de nauwe betrekkingen tussen Chartres
en Luik den weg voor hadden gebaand, treedt, nu de meeste Nederlandse
Scholastieken in Frankrijk worden opgeleid, in de plaats van dien van het
Iers-Angelsaksische schoolwezen. Maar de wijze van opnemen is niet meer dezelfde.
In de vorige periode had de nieuw-opgekomen beschaving in de Nederlanden nog
alles te leren en aanvaardde zij dankbaar hetgeen haar van buiten werd geboden.
Thans is zij reeds in zekere mate zichzelf geworden en kan zij de stoffen, die haar
worden toegevoerd, op min of meer zelfstandige wijze in eigen vormen verwerken.
Toch blijft de geest der Franse Scholastiek, zoals die omtrent het midden der 12de
eeuw vooral in Bernard van Clairvaux (1091-1153) en de grote leraars uit de School
van St. Victor, Hugo (1096-1146) en Richard († na 1173), zou worden verpersoonlijkt,
het Nederlands wijsgerig-theologisch leven beheersen. De betekenis van het
humanisme en de cosmologische bespiegeling van de latere school van Chartres
is voor de Nederlanden niet zo groot geweest als men geneigd zou zijn te
verwachten. De renaissance van de 12de eeuw is eerst tegen het einde van dit
tijdvak voor onze landen vrucht gaan dragen. De tijd van het nadrukkelijk
zelfvertrouwen der rede en van de nuchtere en koele bespiegeling van de wijsgerige
gedachten, die door het Christelijk dogma werden opgeroepen, is echter voorbij.
Men vraagt thans van het denken niet enkel meer de bevrediging van de behoeften
der rede, maar ook die van gevoel en gemoed. De wijsbegeerte wordt een itinerarium
mentis ad Deum, maar omdat zij tot God moet voeren langs de wegen, die den
mens als zodanig passen, dient niet enkel de verhouding van den mens tot God te
worden doordacht, maar moet ook in de diepten der menselijke natuur en in de
geheime schuilhoeken van het bewustzijn worden doorgedrongen. God en zichzelf
te kennen: het was reeds het program van Augustinus en ook de wijsbegeerte van
deze tweede periode der Middeleeuwse wijsbegeerte in de Nederlanden, die zich
ruim genomen over geheel de 12de en de eerste helft der 13de eeuw uitstrekt, zal
zich dit bepaaldelijk tot taak stellen.
De doorgevoerde zelfreflexie en de zorgvuldige analyse van de eigen
zielstoestanden blijkt ook voor een meer concrete zijnsbeschouwing bevorderlijk te
zijn. De verzelfstandiging van het algemene en de idee maakt
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plaats voor een gematigd-realistische opvatting, welke alleen aan het individuele
en concrete werkelijkheid toekent, maar toch den band van het algemene met het
werkelijke niet uit het oog verliest. Door het werk van Abaelard is aan dit nieuwe
realisme een vaste grondslag verzekerd. Maar eerst tegen het einde van deze
periode zal het geleidelijk bekend worden van het Aristotelisme aan dit streven naar
meer concreetheid van denken in vollen omvang tegemoetkomen en er het
uitgangspunt in aanwijzen voor een geheel nieuwe beschouwing van werkelijkheid
en leven.
2. De geest van de Scholastiek wordt in deze tweede periode grotendeels
gedragen door de kloosters der Cisterciënsers en der Praemonstratensers. Die van
de Benedictijnen verliezen geleidelijk hun invloed op het culturele leven. De
Cisterciënsers, die vooral in het Zuiden sterk verspreid waren, maar spoedig ook in
het Noorden vasten voet kregen, plantten de hoofdgedachten van de denkwijze van
Bernard van Clairvaux op Nederlandsen bodem over. Ook de Praemonstratensers
lieten zich bij hun werk voor de verheffing van de geestelijken stand van meet af
door de beginselen van Bernard leiden. Maar beter dan de Cisterciënsers wisten
zij die in Nederlandse vormen om te zetten. Het zijn vooral de Praemonstratensers
geweest, die de echt-Nederlandse spiritualiteit hebben aangekweekt, waarvan wij
ook in geestelijke bewegingen onder het gelovige volk den weerklank vernemen.
3. Bij den aanvang van deze periode heeft de School van Luik in de
wetenschappelijke beweging van de Nederlanden nog de leiding. Hier treffen wij
een Scholastiek schrijver van betekenis aan in de persoon van ALGER VAN LUIK (†
29
1131/'32). Hij was aan de kathedraalschool opgeleid, bekleedde als diaken de
functie van scholaster der kapittelschool van St. Bartholomaeus en was daarna
kanunnik der kathedraal; in 1121 trok hij zich echter terug in de abdij van Cluny en
werd toen eerst priester gewijd. Uit zijn werk De sacramentis corporis et sanguinis
30
Domini blijkt, dat de kwesties, die door Berengarius een halve eeuw te voren waren
opgeroepen, haar actualiteit nog niet hadden verloren. Noch Berengarius'
rationalisme, noch diens afwijkende mening over de Eucharistie was in de Luikse
scholen geheel verdwenen. Grabmann noemt Alger's werk het beste, dat tegen
Berengarius is
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geschreven. Erasmus heeft 't de moeite waard geacht, het nog in 1530 in druk uit
te geven. Alger doet in dit boek een vasten en diepen greep in de metaphysica. Het
probleem van de verhouding van God en wereld stelt hij in vollen omvang aan de
orde. Begrippen als die van zelfstandigheid en persoon worden zorgvuldig ontleed
en critisch opgebouwd. Met grote dialectische vaardigheid wordt een uitgebreid
materiaal uit de Vaders tegen Berengarius in het veld gebracht. Bij dat alles weet
hij een matiging te betrachten, die den eerbied voor de persoon van den tegenstander
met de scherpe afwijzing van diens denkbeelden verenigt.
32
Ook in zijn tractaat De gratia et libero arbitrio toont Alger zich zeer bedreven in
de onderscheiding en dialectische verwerking van theologische en wijsgerige
begrippen. Hier handelt hij over de vrijheid van den mens vóór en na den zondeval,
over de vóórkennis Gods en de praedestinatie, de noodzakelijkheid van het gebed
om de genade te verkrijgen en de onontbeerlijkheid van de genade om het goede
te doen. Hij heeft daarmee de latere grote Scholastieke verhandelingen over
hetzelfde onderwerp voorbereid. Nog op andere wijze heeft Alger aan de latere
Scholastieke schrijvers stof geleverd voor den opbouw hunner systemen. Zijn Liber
33
sententiarum, een der vroegste verzamelingen van dien aard, heeft aan Petrus
Lombardus tot bron gediend. Zelf heeft hij voor dit werk rijkelijk geput uit Ivo van
Chartres (1040-1117). Ook in zijn kerkrechtelijke verhandeling De misericordia et
34
de justitia is hij van Ivo afhankelijk, maar met dit tractaat heeft hij op zijn beurt den
weg gewezen aan de Concordantia discordantium canonum, waar het Decretum
Gratiani (vóór 1150), de gezaghebbende handleiding voor het kerkelijk recht, aan
gewijd is. De methode, die Alger hier toepast, en die aan Gratianus tot voorbeeld
heeft gediend, zal later ook op theologisch gebied haar bruikbaarheid bewijzen.
4. Tezelfdertijd als Alger leefde in het milieu van Luik de Benedictijn RUPERT VAN
35
DEUTZ, (± 1070-1135) , geboren in de nabijheid van Yperen en opgeleid in de abdij
St. Laurentius te Luik, waar hij vele jaren vertoefde; in 1117 zag hij zich gedwongen,
Luik te verlaten en vond hij een toevlucht
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in de abdij van Siegburg; in 1120 werd hij verheven tot abt van Deutz bij Keulen,
welk klooster hij tot zijn dood bestuurd heeft.
Rupert beweegt zich met evenveel gemak op het gebied van de geschiedenis,
de geschiedphilosophie, de liturgie, de Bijbelexegese, de dogmatische theologie,
de apologie van het Christendom en de theoretische mystiek. Tegenover de
toepassing van de dialectiek op het gebied des geloofs staat hij zo niet afwijzend,
dan toch enigszins wantrouwig. Toch is hij er steeds op uit, de overeenstemming
van geloof en weten aan te tonen. De betekenis van de profane wetenschap ziet
hij in de diensten, welke zij in al haar onderdelen aan de theologie kan bewijzen.
Aan de formele logica hecht hij ter onderscheiding van waarheid en dwaling grote
waarde. Daarnaast beroept hij zich echter doorlopend op visioenen en bijzondere
openbaringen, hetgeen aan zijn geschriften een zeer persoonlijk cachet verleent.
De warmte van zijn stijl steekt af tegen de nuchtere redeneringen van de vorige
periode.
36
Rupert's dogmatisch-wijsgerige geschriften De voluntate Dei, De omnipotentia
37
38
Dei, De glorificatione sanctissimae Trinitatis vertonen een zin voor systematiek,
waarmede op de grote philosophisch-theologische stelsels van de Hoogscholastiek
wordt vooruitgelopen. Zij bleven echter niet zonder bestrijding. Rupert werd
beschuldigd, de almacht Gods te verkleinen en met betrekking tot de Eucharistie
een heterodoxe zienswijze te verkondigen, en moest zich voor den aartsdiaken
verantwoorden, hetgeen zijn verwijdering uit Luik tot gevolg had.
39
5. In de geschiedphilosophie vertegenwoordigt Rupert met De victoria Verbi Dei
40
en vooral met De sancta Trinitate et operibus ejus de mystischsymbolische richting,
die in de geschiedenis der wereld een gebeuren ziet onder goddelijke leiding, dat
aan de transcendente bestemming van den mens zijn dieperen zin ontleent en dat
kan worden verklaard als een wisselwerking van voorafbeelding en vervulling, van
teken en betekende, van symbool en werkelijkheid. In het laatstgenoemde geschrift
stelt Rupert een nieuwe periodenindeling van de geschiedenis op, welke van de
sinds Augustinus en Orosius geijkte in zes tijdvakken aanmerkelijk afwijkt. Slechts
als werk der Drieëenheid is de wereldgeschiedenis naar zijn mening ten volle te
verstaan. Drie Rijken, dat van den Vader, dat van den Zoon en dat van den H. Geest,
volgen als de drie grote tijdvakken der geschiedenis elkaar op. Elk van de drie
tijdvakken wordt volgens het heilige zevental in zeven perio-
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den verdeeld. Dat van den Vader in de zeven scheppingsdagen, dat van den Zoon
in de zeven perioden van het Oude Verbond en het leven van Jesus tot de
Hemelvaart, dat van den H. Geest in de zeven perioden van de geschiedenis der
Kerk, waarin door de werking van de zeven gaven des Geestes alles wordt
herschapen. Hoewel Rupert echter in elke der drie ‘wereldweken’ meer speciaal de
werking van een der drie Personen meent te herkennen, denkt hij er toch niet aan,
een zo ingrijpend verschil tussen de drie tijdvakken te construeren, dat elk van hen
uitsluitend door een van de drie goddelijke Personen zou worden bestuurd, maar
schrijft hij het werken van ieder der Personen uitdrukkelijk aan de gehele Drieëenheid
toe. Wel ziet hij in de drie tijdvakken een gradatie van vervolmaking en vervulling,
zodat eerst in het laatste de volheid van Gods gaven en verlichting aan de mensheid
is geschonken.
Rupert's beschouwingen over de geschiedenis zouden Joachim van Fiore
(1145-1202) inspireren tot zijn stoute conceptie van de drie perioden in het
wereldgebeuren, welke haar bekroning vinden in de goddelijke heilsorde van het
‘eeuwig evangelie’, waarin de Kerk en haar instellingen wel blijven bestaan, maar
tot hoger geestelijkheid en heerlijkheid zullen worden veranderd.
6. De invloed van Rupert van Deutz is in de Nederlanden zeer groot geweest.
Zijn allegorische Bijbelverklaring is een geliefkoosde bron geworden voor soms zeer
phantastische bespiegelingen over de H. Schrift. Hij is een der grondleggers van
de theoretische mystiek der Middeleeuwen en de Middelnederlandse mystiek zal
zich bij herhaling op hem beroepen.
Het blijkt niet, of Rupert van de werken van Anselm van Canterbury rechtstreeks
kennis heeft genomen. De grondslag van Augustinisme is bij hem nog niet zo breed
en vast gelegd als bij Anselm. Ook van een invloed van Bernard van Clairvaux,
Rupert's jongeren tijdgenoot, is nog niets te bespeuren, ofschoon diens denken met
dat van den abt van Deutz in menig opzicht parallel loopt.
7. In zeer nauw contact met den doctor mellifluus staat daarentegen de Luikenaar
41
WILLEM VAN ST. THIERRY (omstr. 1085-1147). Hij heeft waar-
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schijnlijk zijn opleiding genoten in de school van Anselm van Laon, waar hij Abaelard
als medeleerling zou gehad hebben. Na voltooiing van zijn studie trad hij in 1113
in de Benedictijnenabdij van St. Nicaise te Reims; in 1119 werd hij abt van St.Thierry
te Reims, maar in 1135 legde hij deze waardigheid neer om in te treden in het pas
gestichte Cisterciënserklooster te Signy, waar hij tot zijn dood is gebleven.
Vriendschap en bewondering verbonden Willem van St. Thierry met Bernard van
Clairvaux. Zij stonden met elkaar in geregelde correspondentie, wisselden hun
geschriften onderling uit en raadpleegden elkander in aangelegenheden van
kloosterpolitiek, geestelijk leven en theologie. Ook met Rupert van Deutz stond
Willem in briefwisseling. Hij behoort tot de grootste mystische schrijvers van den
Nederlandsen stam.
Op theologisch en philosophisch gebied kan Willem met Bernard van Clairvaux
worden beschouwd als hoeder der traditie. Van de nieuwigheden der dialectici wil
hij niets weten. Zijn oorspronkelijkheid ligt echter hierin, dat hij zich niet enkel op de
Latijnse Vaders, maar bij voorkeur ook op de Griekse beroept en met name van
Origenes en Gregorius van Nyssa een uitvoerig gebruik maakt; deze voorliefde voor
de Griekse Vaders heeft Willem te danken aan J. Scottus Eriugena, met wiens werk
hij tijdens zijn studiejaren te Laon kennis had gemaakt. Waarschijnlijk zijn ook de
Enneaden van Plotinus hem althans ten dele bekend geweest.
In een brief aan Bernard van Clairvaux (1138) vestigde Willem diens aandacht
op de dwalingen, waar Abaelard zich tijdens de tweede periode van zijn
werkzaamheid te Parijs schuldig aan maakte. Zelf trad hij in een Disputatio adversus
42
Abaelardum tegen den Parijsen leraar op. Met een tractaat De erroribus Gulielmi
43
de Conchis ging hij een anderen Scholasticus te lijf. Met evenveel heftigheid
44
bestreed hij in De natura et dignitate amoris, een
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van zijn vroegste geschriften, de opvatting van de liefde naar den trant van Ovidius'
Ars amatoria, zoals die in letterkundige kringen van zijn dagen werd voorgestaan.
De liefde immers is de kunst der kunsten; zij is ons van nature aangeboren en dus
door God geschonken. Haar oorspronkelijke adeldom is echter door de zonde
vertroebeld, zodat zij ons thans door mensen moet worden onderwezen. Het klooster
is een school, waar de liefde wordt aangeleerd en beoefend. Het leven van de
hoogste liefde, dat van de mystische vereniging met God, is de bekroning van het
kloosterleven. Natuur en genade beide werken daartoe samen.
45
46
Willems' tractaten Speculum fidei en Aenigma fidei, beide uit de laatste periode
van zijn leven, zijn van dogmatischen aard. Hij geeft daarin blijk, weinig waarde te
hechten aan de toepassing van de dialectiek op het gebied der openbaring; in zijn
vurig geloof acht hij het niet noodzakelijk, dat het menselijk verstand zich ophoudt
met problemen, die zijn vermogen te boven gaan en waarvan het de oplossing toch
47
eerst in een later leven zal ontvangen. In een ouder tractaat De sacramento altaris
vertoont zijn werkwijze verwantschap met de methode van Abaelard's Sic-et-non,
zonder dat aan enige beïnvloeding is te denken.
De ervaringen van het religieuze en mystische leven heeft Willem in zijn
48
Meditativae orationes en andere verhandelingen van verwant karakter ontleed en
beschreven. Op grond van die ervaringen tracht hij ook de rol van verstand en wil
bij den geloofsact te bepalen.
8. Voor de wijsbegeerte is van Willem's geschriften het meest van belang zijn De
49
natura corporis et animae. Voor het psychologisch gedeelte van dit werk volgt hij
getrouw J. Scottus Eriugena's vertaling van Gregorius van Nyssa's Περὶ χατασχευὴς
ἀνϑρώπου, waardoor hij van de psychologie van de Augustijnse traditie aanmerkelijk
afwijkt, terwijl voor de beschrijving van het lichaam en zijn functie door bemiddeling
van Constantinus Africanus van de Arabische physiologie gebruik wordt gemaakt.
Daarmede vertonen zich voor het eerst in de Nederlandse wetenschap de sporen
van de Arabische cultuur.
In zijn Epistola de vita solitaria ad fratres de Monte Dei (1145), later bekend als
50
Epistola aurea, en gericht tot de monniken van een naburig Kartuizer-
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klooster, heeft Willem de samenvatting van zijn leer over ascese en mystiek als een
geestelijk testament aan de latere Middeleeuwen nagelaten. De brief, langen tijd
aan Bernard van Clairvaux toegeschreven, heeft in geheel het Westen een
uitzonderlijk grote verspreiding gevonden. De hier verkondigde opvattingen over de
vereniging van de ziel met God worden in de Middelnederlandse mystiek bij
Hadewych, Ruusbroec, Gerlach Peters en Jan van Schoonhoven, en later nog bij
51
Dionysius den Kartuizer teruggevonden.
9. Van een geheel andere belangstelling dan die van de mystische theologen
52
getuigt het werk van WALTER VAN MORTAGNE (in Vlaanderen). Hij is opgeleid te
Doornik, doceerde van 1126 tot 1144 aan de school van St. Genoveva te Parijs en
53
stierf in 1174 als bisschop van Laon. Ook hij opperde in een brief aan Abaelard
bezwaren tegen diens theologie en hij gaf daarbij blijk van een uiterst dualistische
opvatting omtrent de verhouding van ziel en lichaam; hij beschouwt zelfs het lichaam
als een beletsel voor elk hoger begrip van de ziel. Zijn tractaat De sanctissima
54
Trinitate, voor de wijsbegeerte van weinig betekenis, is een van de bronnen van
de Summa Sententiarum, die in de 12de eeuw zulk een wijd verspreiden invloed
55
heeft uitgeoefend. Volgens Joannes van Salisbury zou hij in de leer der universalia
een eigen, gematigd-realistisch standpunt hebben ingenomen, dat wordt aangeduid
als de theorie van de status. De algemene begrippen zouden in deze opvatting
slechts naar hun status van de alleen werkelijk bestaande enkele dingen verschillen,
in dien zin, dat b.v. in werkelijkheid één en dezelfde mens tegelijk individu (Plato),
species (mens), genus subalternum (levend wezen) en genus generalissimum
(zelfstandigheid) genoemd kan worden. Hauréau schrijft daarenboven aan Walter
een tekst toe, waarin dezelfde theorie wordt voorgedragen in een enigszins anderen
vorm, zoals zij ook bij Walter's tijdgenoot Willem van Champeaux voorkomt; hier
wordt nl. het algemene voorgesteld als indifferens, d.i. niet verschillend in de verschil-
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lende individuen, hoewel in hen niet als in één en dezelfde substantie aanwezig;
het verschil van soort en enkeling zou dan slechts een product zijn van het denken.
Dit ultra-realisme is door Abaelard tegelijk met dat van Willem van Champeaux
bestreden.
10. In de tweede helft der 12de eeuw hebben de Nederlanden een denker
opgeleverd, die tot de grondleggers van de Scholastieke methode moet worden
56
gerekend: SIMON VAN DOORNIK (± 1130-1201). Hij studeerde te Parijs, doceerde
daar eerst artes en sinds 1165 theologie en is in zijn vaderstad overleden. Hoewel
hij enige verwantschap vertoont met de denkwijze van Petrus Lombardus, wiens
lessen hij te Parijs had gevolgd, en met de school van Gilbert de la Porrée, neemt
Simon toch in de Scholastiek een afzonderlijke plaats in. Groot gezag hebben voor
hem de Opuscula sacra van Boëthius. Ook beroept hij zich gaarne op den Ps.
Dionysius. Hij is bekend met het werk van J. Scottus Eriugena en is een van de
eersten, die Aristoteles' Physica en De Anima citeren; ook schijnt hij de Metaphysica
in handen te hebben gehad.
Simon's Institutiones in sacram paginam, ook bekend als Summa theologica en
57
Sententiae, bevatten detailonderzoekingen over de terminologie van de Godsleer,
aansluitend aan de beschouwingen van den Ps. Dionysius en die van Joannes van
Damascus, welke een blijvenden invloed hebben uitgeoefend op de fixering van de
Scholastieke terminologie; ook in methodisch en systematisch oogpunt zijn de
58
Sententiae van groot belang. In zijn Disputationes wordt voor het eerst een ruim
gebruik gemaakt van de methode der quaestio en wordt de techniek van de
quaestiones der Hoogscholastiek in grote trekken vastgesteld. De doorzichtigheid
van den opzet en de klaarheid van taal en stijl van deze beide werken getuigen op
sprekende wijze van de scholing, die Simon te Parijs had ontvangen. Zijn Expositio
59
Symboli S. Athanasii is een zelfverdediging tegen de aanklacht van heterodoxie,
die van nominalistische zijde wegens het aanhalen van Aristotelische teksten tegen
hem werd ingebracht. Hier plaatst hij tegenover Aristoteles als vertegenwoordiger
van de rede en de wijsbegeerte den waren leermeester Christus en betoogt hij onder
het motto: crede et intelliges, in aansluiting aan
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Anselm van Canterbury, dat alleen het geloof het juiste inzicht kan verschaffen. In
de Disputationes verdedigt hij echter een opvatting over de verhouding van geloof
en weten, waar de invloed van Aristoteles niet vreemd aan is en welke op haar beurt
vooruitloopt op de zienswijze, die de Aristotelische theologen der 13de eeuw
tegenover de leer van de Augustijnse traditie zullen plaatsen. Hier geeft hij er zich
rekenschap van, dat wanneer het verstand de gronden van den geloofsinhoud kan
doorzien, het geloof in weten overgaat en met zijn specifieken aard ook zijn karakter
van verdienstelijkheid verliest. Ook is het hem duidelijk, dat weten steeds tot object
heeft datgene, wat wordt ingezien, en met Abaelard houdt hij 't voor zeker, dat weten,
aldus begrepen, tot geloven kan voorbereiden. Geloof en weten kunnen echter met
betrekking tot hetzelfde object niet in een en dezelfde persoon tegelijk bestaan. Het
geloof immers heeft te doen met datgene, wat voorwerp is van de hoop, en deze
staat tot het geloof in gelijke verhouding als de zekerheid tot het weten.
Ook het gematigd realisme, dat Simon van Doornik in de leer der universalia
voorstaat, wijst op een veldwinnen van de Aristotelische denkwijze. In de
anthropologie blijft hij intussen trouw aan het Platoons-Augustijnse dualisme.
11. Ruimheid van blik, brede belangstelling en veelomvattende eruditie hebben
60
Simon's tijdgenoot ALANUS VAN RIJSSEL (AB INSULIS, 1128-1203) den eretitel doen
verdienen van doctor universalis, die hem door het nageslacht is verleend, en nog
in onzen tijd wordt hij geroemd als ‘un des écrivains les plus originaux, sinon les
e

61

plus profonds du XII siècle.’ Zijn biographie bevat echter nog tal van onzekere
elementen. Hij schijnt te Parijs te hebben gestudeerd en gedoceerd en zeker werd
hij, waarschijnlijk na 1183, belast met een zending naar Zuid-Frankrijk in verband
met de bestrijding van de Waldenzen en de Albigenzen; later schijnt hij tot de orde
der Cisterciënsers te zijn toegetreden, maar in 1194 had hij zijn onderwijs te Parijs
weer opgevat; kort vóór zijn dood trok hij zich terug in de abdij van Cîteaux.
Alanus verbindt een diepen zin voor beschouwing met opmerkelijke
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dialectische vaardigheid en scherpte van polemiek. Hij bestemt zijn geschriften voor
een lezerskring, die zich veel verder uitstrekt dan die van zijn leerlingen. Zijn
veelzijdige geleerdheid heeft hem in de uitdrukking van zijn dichterlijke bezieling
niet belemmerd; zijn taal en stijl behoren tot het beste Latijn van de Middeleeuwen.
De chronologie van zijn werken staat nog niet in alle onderdelen vast.
Philosophie en theologie zijn in het werk van Alanus moeilijk te scheiden, al houdt
hij ze theoretisch scherp uit elkaar. Hoewel niet in de school van Chartres opgeleid,
is hij toch in sterke mate beïnvloed door het Christelijk naturalisme van de 12de
eeuw, dat in die school het zuiverst is vertegenwoordigd. Ook kan bij hem de
weerklank worden vernomen van de oppositie, die de leerlingen van Gilbert de la
Porrée tegen het door de traditie geijkte Augustinisme, zoals dat was vastgelegd in
de Libri Sententiarum van Petrus Lombardus, kort tevoren hadden ingezet. Door
de Porretani is hij ook vertrouwd geworden met de denkbeelden van den Ps.
Dionysius, van Boëthius en van J. Scottus Eriugena, die door hen zo ijverig werden
verspreid.
62
In een van zijn vroegste werken, De planctu naturae (1160-70), laat Alanus de
Natuur als persoon optreden, door andere personificaties omringd, om haar de
tegennatuurlijke zonden en andere ongerechtigheden van den tijd te doen bewenen.
De Natuur is hier reeds niet alleen bron van alle zijn en wet van alle gebeuren in de
wereld, maar ook regel van zedelijk handelen. Zij blijft echter daarbij onderworpen
aan God, zoals de wetenschap der natuur onderworpen is aan de theologie. Opzet
en inhoud van het gedicht zijn kennelijk door Boëthius' Consolatio geïnspireerd; in
den Roman de la Rose is de nawerking van Alanus' verbeeldingen nog te bespeuren.
In enigszins andere vormen is het zelfde gegeven uitgewerkt in het uitvoerig
63
leergedicht Anticlaudianus (1183-84), dat Alanus zijn grootste bekendheid heeft
doen verwerven. Van enigen invloed van de pas bekend geworden Aristotelische
en Arabische litteratuur is nog geen spoor te bekennen. De Platoonse denkwijze
overheerst. Duidelijk bemerkbaar is de invloed van De mundi universitate van
Bernard Silvestris, uit de school van Chartres (midden 12de eeuw).
De godheid wordt door Alanus met J. Scottus Eriugena aangeduid als
superessentialis usia: zij is één en staat boven het zijn. Het Augustijnse exemplarisme
wordt dan in dien zin gewijzigd, dat met Bernard Silvestris en Gilbert de la Porrée
de ideeën, die in Gods geest bestaan, worden onderscheiden van de geschapen
vormen, die door de Natuur in de materie wor-
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den afgedrukt en met deze de ervaarbare dingen uitmaken. De Natuur, betiteld als
Dei vicaria, een schepping-wordende God of God-wordend schepsel, brengt de
verbinding tot stand tussen God en wereld. In haar zijn alle geschapen oorzaken
samengevat en gepersonificeerd, die onder Gods opperste leiding haar werking in
de wereld uitoefenen. De invloed van J. Scottus Eriugena's De divisione naturae is
hier onmiskenbaar. Dat Alanus zich echter niet geheel van de Platoons-Augustijnse
traditie losmaakt, blijkt hieruit, dat hij de werkzaamheid Gods, die door de Natuur
en haar krachten de aardse dingen met de bovenzinnelijke ideeën in betrekking
brengt, als afbeelden of schilderen betitelt en de ervaarbare wereld voorstelt als
een onvolkomen en bedrieglijk beeld, dat God ons van de ware werkelijkheid geeft.
De aanduiding van den Bijbel, dat God alles naar maat, getal en gewicht heeft
geschapen, geeft hem daarbij aanleiding tot Pythagoreïsche speculaties. Zijn
optimistische kijk op de orde in het heelal belet hem toe te geven, dat stoffelijk en
geestelijk kwaad aan de goedheid van de schepping te kort zouden doen.
In de anthropologie is het Platoons-Augustijnse dualisme verzacht: wel is de ziel
enkelvoudig, onstoffelijk en onsterfelijk, maar tussen ziel en lichaam bestaat een
innige verbinding als die tussen man en vrouw in het huwelijk, welke verbinding tot
stand wordt gebracht door een stof-wordende geest of een geest-wordende stof,
een spiritus physicus, voorloper van de esprits animaux van de Renaissance.
Verschillende voorstellingen van Alanus' Anticlaudianus komen in Dante's Paradiso
64
terug.
65
In De fide catholica contra haereticos (1184 of 1185) heeft Alanus de
verantwoording gegeven van zijn zending tegen de ketters; hier keert hij zich niet
enkel tegen de Waldenzen en de Albigenzen, maar ook tegen de Joden en de
Mohammedanen en hij beroept zich daarbij behalve op het gezag van de Schrift en
de Vaders ook op redelijke gronden. Met gezagsargumenten alleen lijkt hem het
geloof niet voldoende te kunnen worden gesteund; het gezag immers heeft een
‘wassen neus’; het kan naar verschillende kanten worden gedraaid. Het geloof
behoeft daarom ook redelijke argumenten ter versterking.
66
Voor de Regulae of Maximae theologicae (na 1194) heeft wederom Boëthius,
nu met zijn Liber de hebdomadibus, als voorbeeld gediend. Voor het eerst in de
Scholastiek wordt in dit werk het Ps. Aristotelische Liber de causis
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aangehaald. Volgens de mathematische methode, door Boëthius aanbevolen,
tracht Alanus hier het gehele systeem der geloofswaarheden streng deductief uit
een aantal volstrekt evidente, noodzakelijke en onveranderlijke hoogste regels af
te leiden. Zijn bedoeling is daarbij niet, de geloofswaarheden te bewijzen; daardoor
zou immers het geloof in weten worden omgezet en de verdienste van het geloof
verloren gaan. Alanus wil slechts redelijke gronden voor de aanvaardbaarheid van
de geloofswaarheden ontdekken en argumenten zoeken, waar een scherpzinnige
68
geest nauwelijks aan zal kunnen weerstaan.
12. Een school heeft Alanus van Rijssel niet gesticht. Zijn verbinding van
wijsbegeerte en theologie met poëzie droeg een te persoonlijk karakter om didactisch
te kunnen werken. Toch zou Simon van Doornik voor zijn Sententiae en zijn
69
Disputationes bij Alanus in de leer gegaan zijn en schreef een van zijn leerlingen,
RAOUL DE LONGCHAMP (RADULPHUS DE LONGO CAMPO), een commentaar op den
Anticlaudianus, waar verschillende pas vertaalde Arabische en Aristotelische teksten
in zijn verwerkt, terwijl de band met de denkbeelden van J. Scottus Eriugena nog
iets nauwer is aangehaald.
13. De monistische onderstroming van de Scholastiek heeft ook in de Nederlanden
70
tegen het einde der 12de eeuw een vertegenwoordiger gehad in DAVID VAN DINANT.
Het mag thans als zeker worden aangenomen, dat hij uit Dinant in de tegenwoordige
Belgische provincie Namen afkomstig was, maar van zijn leven is verder vrijwel
niets anders bekend dan dat hij een praebende bezat in de kerk van Dinant,
betrekkingen onderhield met keizer Frederik II, in Griekenland heeft gewerkt en in
1206 aan het hof van Paus Innocentius III vertoefde. Van zijn werk, dat met den
71
dubbelen titel De tomis, hoc est de divisionibus en Quaterni of Quaternuli wordt
aangeduid, zijn slechts enkele fragmenten bewaard, die niet lang geleden door R.
de Vaux
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zijn ontdekt. Ongeveer tegelijkertijd vond A. Birkenmajer Problemata van David,
merendeels over natuurwetenschappelijke kwesties, in verschillende handschriften.
Hoewel door kerkelijke veroordelingen getroffen, blijkt David's leer nog in de tweede
helft der 13de eeuw zoveel invloed te hebben gehad, dat Albert de Grote en Thomas
van Aquino het nodig oordeelden haar te bestrijden.
Uit hetgeen zij aangaande de door hen bestreden denkbeelden mededelen, uit
den tekst der veroordelingen en uit de spaarzame fragmenten kunnen wij opmaken,
dat David een materialistisch pantheïsme heeft gehuldigd, dat hij op dialectische
gronden deed steunen. De bronnen van dit stelsel zijn niet met zekerheid aan te
wijzen. Afhankelijkheid van J. Scottus Eriugena, aan wiens werk de titel van David's
geschrift allicht zou doen denken, kan niet worden bewezen; ook de invloed van
Avencebrol's Fons vitae staat niet vast. Wel schijnt men te mogen aannemen, dat
David zijn grondgedachten heeft ontleend aan de uiteenzetting, die in Aristoteles'
Physica en Metaphysica van de theorieën der vóór-Socratische wijsgeren wordt
gegeven.
Het zijnde wordt door David in drie groepen verdeeld: die van de lichamen, die
van de zielen en die van de eeuwige afgescheiden zelfstandigheden. Het beginsel,
waaruit de lichamen voortkomen, noemt hij stof; dat, waaruit de zielen voortkomen,
geest; dat, waaruit de eeuwige zelfstandigheden voortkomen, God. Alleen deze
beginselen hebben een eigen werkelijkheid en zij zijn onderling identiek: God is
tegelijk geest en stof. Tegenover de éne werkelijkheid God-geest-stof verliezen de
vormen der dingen hun eigen onderscheiden realiteit; de veelheid en het verschil
der dingen is slechts schijn en bijkomstigheid; in de goddelijke zelfstandigheid zijn
alle dingen in wezen één.
In 1210 gelastte de synode van Parijs op straffe van excommunicatie de Quaternuli
van David van Dinant ter verbranding bij den bisschop in te leveren; tegelijkertijd
werd ook een veroordeling uitgesproken over den pantheïst Amalric van Bena en
werd het gebruik van de natuurphilosophische werken van Aristoteles bij het
onderwijs te Parijs verboden. Robert de Courçon, pauselijk legaat, belast met het
toezicht op de scholen te Parijs, strekte in 1215 dit verbod ook uit tot de Metaphysica
van Aristoteles alsmede tot de samenvattingen en verklaringen van voornoemde
Aristotelische werken en tot die van de leer van David van Dinant en Amalric van
Bena. Door het Concilie van Lateranen (1215) ten slotte werd een en ander ten
aanzien van Aristoteles en van Amalric bekrachtigd, maar de naam van David van
Dinant werd daarbij niet meer genoemd.
Het gevolg van deze kerkelijke maatregelen is echter geweest, dat de wer-

72

Onuitgegeven.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

33
ken van David van Dinant, zo goed als die van Amalric van Bena, uit de openbaarheid
zijn verdwenen. Het stelsel van dezen laatste is echter van zo geheel andere
structuur dan dat van David, dat tussen hen beiden bezwaarlijk enig verband van
afhankelijkheid kan worden aangenomen en dat hun gelijktijdige veroordeling louter
aan uitwendige oorzaken moet worden toegeschreven.
73
14. In het pantheïsme van AMALRIC VAN BENA († 1206 of 1207) zijn elementen
uit J. Scottus Eriugena's De divisione naturae en uit de pantheïserende geschriften
van de school van Chartres met toekomstverwachtingen betreffende de vestiging
van het rijk van den H. Geest op aarde op oorspronkelijke wijze tot een synthese
verbonden. Het berust op de volstrekte eenzinnigheid van het zijnsbegrip. Er is geen
ander zijnde dan het Absolute Zijnde, formeel beginsel van alle beperkte zijn. Wezen
en bestaan van het geschapene zijn met die van God identiek. Het schijnbare
onderscheid tussen God en de dingen zal aan het einde der tijden verdwijnen,
wanneer alles tot God zal terugkeren om met Hem één enig onveranderlijk zijn uit
te maken. Maar reeds op aarde kan het éénworden van de menselijke ziel met God
door contemplatie en voortschrijdende vergeestelijking worden voorbereid.
Meer nog dan het materialistisch pantheïsme van David van Dinant is het formele
pantheïsme van Amalric van Bena in de Nederlanden verspreid geweest. Zijn
aanhangers, de Amalricani, zijn op verschillende punten verder gegaan dan hij zelf.
Het eschatologische element van de verwachting ener laatste wereldperiode onder
de bijzondere leiding van den H. Geest, waarin de Kerk en haar instellingen,
behorend bij de periode van den Zoon, zullen verdwijnen, treedt eerst bij hen duidelijk
naar voren. De pantheïstische grondovertuiging wordt in theologische vormen
uitgedrukt, waarbij de Christelijke dogma's rationalistisch worden geïnterpreteerd.
Latere Amalricani brachten de beginselen van hun meester op ethisch gebied in
toepassing door op grond van de eenheid van alle geschapen wezens met God de
zedelijke verantwoordelijkheid en de zedelijke verplichting van de enkelingen te
loochenen en consequent daaraan een amoralistische levenshouding te prediken,
waarbij weer op de zondeloosheid van hen, in wie de H. Geest woont, kon worden
gewezen. Al deze leringen zijn samengevat en bestreden in een anoniem tractaat
Contra Amaurianos, dat in de Nederlanden ontstaan moet zijn en waarschijnlijk
Werner van Rochefort tot auteur heeft; ook Rudolph van Namen wordt echter als
74
schrijver genoemd.
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15. In het Noorden zijn in geheel deze periode de sporen van wijsgerige
werkzaamheid zeldzaam gebleven. De kloosterscholen hebben in de Noordelijke
Nederlanden nooit de betekenis en den invloed verkregen, die zij in het Zuiden
hadden bezeten, terwijl ook de kapittelscholen sinds de 12de eeuw niet meer boven
het peil van plaatselijke instellingen met beperkte werkingsspheer zijn uitgekomen.
Wel ging men ook van hier veel ter studie naar Frankrijk, maar minder dan in het
Zuiden heeft men in het Noorden de in het buitenland opgedane hogere vorming
vruchtbaar gemaakt voor wetenschappelijke productie op wijsgerig en theologisch
75
gebied. De opbloei van de Scholastiek in de 12de en 13de eeuw heeft in de
Noordelijke Nederlanden geen directen weerklank gevonden. De zielkundige en
ethische verhandelingen, die door Emo, abt van de Praemonstratenserabdij Bloemhof
76
te Wittewierum (1175-1237), zijn nagelaten, sluiten geheel aan bij het traditionele
Augustinisme, zoals dat in zielkunde en ethica sinds Cassiodorus min of meer vaste
vormen had aangenomen, en vertonen geen bekendheid met de nieuw opgekomen
Aristotelische litteratuur.

3. De bloeitijd van de Nederlandse wijsbegeerte
1. Tegen het einde van de 13de eeuw begint de veranderde beschouwing van wereld
en leven, die door de veldwinnende Aristotelische denkwijze was voortgebracht, in
geheel de Nederlanden haar invloed te doen gelden. Niet enkel op het terrein van
de wetenschap speelt deze omkeer zich af, maar ook op dat van de maatschappelijke
verhoudingen en in de practijk van het dagelijks leven. De zin voor concreetheid en
realiteit, voor scherpe waarneming en zuivere verbeelding, maar tevens voor
doordenken tot de diepste gronden, die aan de Aristotelische bespiegeling eigen
is, kwam in bijzondere mate tegemoet aan de geestelijke behoeften van ons volk.
In deze periode is de Nederlandse Scholastiek, na door Fransen geest en Franse
bespiegeling te zijn gevormd, geheel zichzelf geworden en zij heeft die vorming
voltooid in wisselwerking met het Aristotelisme, dat bij haar eigen aanleg en
strevingen zo wonderwel paste. Thans gaan zich voor het eerst als
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karaktertrekken van het Nederlandse denken duidelijk vertonen: nuchterheid,
concreetheid, nauwe aansluiting bij de ervaring, realisme, veelomvattende
belangstelling, neiging tot practische toepassingen. Door deze kenmerken
onderscheidt de Nederlandse wijsbegeerte zich ook van de Franse Scholastiek van
Neoplatoons-Augustijnse signatuur, waar zij uit is voortgekomen. Wel blijft voorlopig
ook in de Nederlanden de cultuur in al haar vormen beheerst door het
Neo-Platonisme, zoals dat door Augustinus, Boëthius en den Ps. Dionysius was
vertolkt, maar geleidelijk breekt onder Aristotelische inspiratie de
realistisch-empirische geest door het symbolisme heen, zodat ook de Nederlandse
beschaving in haar geheel een uitgesproken eigen karakter gaat vertonen. Dan is
ook de Nederlandse wijsbegeerte in staat, aan anderen van het hare mede te delen,
en zien wij haar uitstralen naar Parijs, waar zij haar eerste vorming had ontvangen,
naar Keulen, waar zij op haar beurt den geest van de nieuwe universiteit helpt
vormen, en naar tal van andere cultuurcentra van Europa, waar haar
vertegenwoordigers bij het onderwijs worden betrokken. In deze periode leveren
de Nederlanden zodoende voor het eerst een bijdrage van betekenis tot de
ontwikkeling van het Europese denken.
De sinds kort ontstane bedelorden, die der Dominicanen, Franciscanen,
Carmelieten, Augustijnen-Eremieten, nemen in deze periode van gewijzigde
maatschappelijke verhoudingen de leidende rol van de oudere monniksorden over.
Van hen en van de saeculiere geestelijkheid gaat in deze periode ook op wijsgerig
gebied de leiding uit, een leiding, die langzamerhand en eerst na verloop van tijd
ook de leken in de actieve deelname aan het wetenschappelijk werk zal inschakelen.
Tal van Nederlandse wijsgeren leven en werken echter in deze periode in den
vreemde. Wij zullen ook hen in onze beschouwing moeten betrekken.
Verschillende wijsgerige richtingen tekenen zich thans duidelijk af. Wij noemen
in meer of min chronologische volgorde: het jongere Augustinisme, dat vooral onder
Franciscanen zijn aanhangers vond; het Aristotelisme, vertegenwoordigd door den
grootsten Nederlandsen denker van de Middeleeuwen, Siger van Brabant; het
Thomisme, aanvankelijk vooral door Dominicanen gehuldigd, terwijl wij verder enige
los van deze richtingen staande denkers, zoals Hendrik van Gent en Godfried van
Fontaines met hun aanhang, en enige eclectici zullen moeten behandelen, om ten
slotte de aandacht te schenken aan het Albertisme en daarmee verwante denkers,
van wie Dionysius de Karthuizer het meest representatief is, en aan het nominalisme.
2. Buiten de verschillende richtingen, die wij zo juist noemden, staat de
Nederlander, die door zijn vertalingen van wijsgerige werken uiterst ge-
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wichtige diensten aan de Scholastiek van de 13de eeuw heeft bewezen: de
77
Dominicaan WILLEM VAN MOERBEKE (± 1215-1286). Hij moet te Parijs hebben
gestudeerd, maar het staat nog niet vast, waar hij zijn diepgaande en voor de
Middeleeuwen zeldzame kennis van het Grieks heeft opgedaan. In 1268 fungeerde
hij als paenitentiarius aan het pauselijk hof te Viterbo, waar hij in contact trad met
Thomas van Aquino en Witelo. Na in 1274 te hebben deelgenomen aan het Concilie
van Lyon, keerde hij terug naar Viterbo, om in 1278 te worden benoemd tot
aartsbisschop van Corinthe, welk ambt hij tot zijn dood bekleedde. Op verzoek van
zijn ordebroeder Thomas van Aquino bezorgde Willem van Moerbeke in de zestiger
jaren een volledige rechtstreekse vertaling van alle werken van Aristoteles, waartoe
hij sommige van die werken opnieuw vertaalde en voor andere de bestaande
vertaling aan een herziening onderwierp. Ook van verschillende Griekse
commentaren op Aristoteles en van een aantal wiskundige, medische en
natuurphilosophische geschriften uit de Griekse Oudheid nam Willem de vertaling
op zich. Van grote betekenis is ten slotte geweest zijn vertaling van Proclus'
Elementatio theologica (1268) en van verschillende van diens commentaren op
Platoonse dialogen, waardoor de 13de eeuw rechtstreeks met het Neo-Platonisme
78
in zijn zuiveren vorm kennis kon maken.
De eigen denkbeelden van Willem van Moerbeke over God en wereld zijn ons
79
alleen bekend door de opdracht, die zijn vriend Witelo aan zijn Perspectiva deed
voorafgaan en waarin deze zich beroept op Willem's theorieën, welke gebaseerd
zijn op het Liber de causis en de juist genoemde Elementatio. Uit de bron van Gods
goedheid komen twee zijnsorden voort, de ene rechtstreeks, de andere
onrechtstreeks; de eerste is die van de bovenzinnelijke zelfstandigheden, de tweede
die van de stoffelijke dingen. De lagere zijnsorde wordt voortgebracht door de hogere,
die daarbij als middel dient voor Gods werkdadigheid. Daar God in wezen licht is,
moet alle causaliteit,
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die van Hem uitgaat, in een verlichting bestaan. Voor de stoffelijke dingen wordt de
werking van boven bemiddeld door het stoffelijke licht en zij zelf worden door dat
licht in hun wezen bepaald; het brengt door de kracht van boven altijd nieuwe
soortelijke en individuele vormen voort. Tengevolge daarvan is geheel het
natuurgebeuren onderworpen aan de wetten van de optiek.
Wij zullen nog zien, dat deze Neoplatoonse bespiegelingen van Willem van
Moerbeke in de Nederlanden weerklank hebben gevonden. Ook zijn uitgave van
het Corpus Aristotelicum is voor de Nederlandse wijsbegeerte van groot belang
geweest.
3. Tot de richting van het jongere Augustinisme behoren, zoals gezegd, enige
Franciscanen, die te Parijs het onderwijs van Bonaventura hadden gevolgd en buiten
het vaderland werkzaam bleven. De voornaamste zijn: Gilbert van Doornik, Walter
van Brugge en Willem van Baarlo.
80
GILBERT VAN DOORNIK (na 1200-1284) of van Morielporte, trad, na te Parijs den
magistertitel behaald te hebben, in de orde der Franciscanen en verkeerde aan het
hof van koning Lodewijk IX, dien hij herhaaldelijk van raad diende en dien hij op zijn
kruistocht naar Egypte vergezelde. Het best van alle Nederlandse denkers uit deze
periode vertegenwoordigt Gilbert den geest van Bonaventura. Hij deelt diens
levendigheid van stijl en warmte van zegging, maar mist de strenge systematiek en
de diepe visie, die zijn meester tot den bouwer maakten van een systeem. Zijn
theorieën zijn ook niet zonder meer met die van Bonaventura gelijk te stellen. Meer
dan deze is hij door Avicenna beïnvloed, zodat er reden schijnt te zijn, hem bij het
‘augustinisme avicennisant’ in te delen.
Een centrale gedachte beheerst het gehele werk van Gilbert: God en Christus tot
middelpunt te maken van het individuele en sociale leven en in de vereniging van
de ziel met God de bron te zoeken van alle kennis, alle deugd, allen vrede met
zichzelf en allen vrede in den staat. In den brede heeft hij deze gedachte ontwikkeld
in zijn uitvoerig opgezet werk Rudimentum doctrinae, dat echter onvoltooid is
gebleven, maar waarvan enkele delen in afzonderlijke bewerking door hem zijn
uitgegeven.
Van een onafhankelijke wijsbegeerte wil Gilbert niets weten; de rede is uit zichzelf
onmachtig om tot waarheid te geraken; de profane wetenschap moge in menig
opzicht nuttig zijn, bij de ware wijsheid blijft zij verre ten achter. Scherp keert Gilbert
zich dan ook tegen Aristoteles, die in alles gedwaald heet te hebben.
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De analogie van het zijn is voor Gilbert de grondwet van het heelal en evenzeer van
de kennis. De waarheid van de dingen bestaat in de overeenkomst van hun
geschapen wezenheid met haar oergrond in het Woord Gods; zij kunnen slechts
object van ware wetenschap zijn, in zover zij deel hebben aan de onveranderlijkheid
van het Woord, door in Hem te bestaan in den vorm van oertypen, rationes aeternae.
In en door deze rationes aeternae doet de goddelijke verlichting ons alle dingen
kennen. De individuele menselijke ziel, van nature intellectus agens, is bij de kennis
overwegend actief en, al is zij voor de kennis van de stoffelijke dingen van de
zintuigen afhankelijk, toch voltrekt zij deze zelfstandig, door een geleidelijke zuivering
van de kenvormen te bewerkstelligen, die haar in staat stelt in zichzelf te keren en
zich te openen voor de verlichting van boven. Haar hoogsten top bereikt de kennis
in de vereniging van de ziel met God; de opgang daartoe in verschillende trappen
wordt door Gilbert aan de hand van den Ps. Dionysius en van Richard van St. Victor
beschreven.
81
Gilbert's Eruditio regum et principum (1259), geschreven op verzoek van Lodewijk
IX, is meer een vorstenspiegel dan een tractaat van wijsgerige staatsleer. Wel wordt
hier uitgesproken, dat de vorst zijn macht niet van het volk krijgt, ook niet direct van
God, maar van de Kerk, die de geestelijke macht uitoefent door de pausen en de
tijdelijke door de vorsten. De vorst behoort de hem verleende macht uitsluitend te
gebruiken tot welzijn van de gemeenschap. Hij moet het onrecht onderdrukken en
aan al zijn onderdanen gelijkelijk hun recht toebedelen. De deugden, die een goed
vorst moet bezitten, worden door Gilbert in den brede uitgemeten.
82
In zijn De modo addiscendi (1262), bestemd voor het onderwijs van Jan, zoon
van Guy van Dampierre, graaf van Vlaanderen, heeft Gilbert een algemene didactiek
ontworpen, waarin de boven weergegeven psychologische en kentheoretische
grondgedachten breder worden uitgewerkt.
83
Met een verhandeling De pace et animi tranquillitate, bestemd voor de
Cisterciënserin Maria van Dampierre, en een brief, ook bekend als Tractatus de
84
virginitate, gericht aan de Clarisse Isabella van Frankrijk, zuster van Lodewijk IX,
beweegt Gilbert zich op het gebied van de zedelijke levensleiding.
4. Practisch van strekking, zoals het werk van Gilbert van Doornik, maar meer
van bespiegelenden aard, is dat van WALTER VAN BRUGGE (± 1225-
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1307), geboren te Sande, tussen Oostende en Diksmuide. Hij studeerde als
Franciscaan te Parijs en doceerde daar van 1267 tot 1269 in de theologische faculteit;
vervolgens werd hij provinciaal van zijn orde in Frankrijk en ten slotte in 1279
bisschop van Poitiers; zijn kloeke verdediging van de rechten der Kerk tegenover
Philips den Schone kostte hem een langdurige ballingschap; in 1306 nam hij zijn
86
ontslag. Uit zijn Parijsen tijd dateren zijn Quaestiones disputatae over de vrijheid
van den wil, de verhouding van wil en rede, de deugd, het geweten en de broederlijke
87
terechtwijzing, alsmede de gebruikelijke commentaar op de Libri Sententiarum.
Walter wil zoals zijn leermeester Bonaventura aan het Augustinisme trouw blijven
en hij sluit zich in het algemeen bij diens opvattingen aan. Hoewel hij Aristoteles
bestrijdt, kan hij zich toch aan diens invloed niet onttrekken. Zijn wijsbegeerte is
voluntaristisch gericht: de wil heeft het primaat over de rede; ten aanzien van het
beperkte goed is de wil aan elke inwerking van de practische rede ontheven, terwijl
anderzijds de rede hem zonder beperking ter beschikking staat. Zonder het natuurlijk
goddelijk licht, dat aan ons verstand is ingeschapen, en zonder een actuele inwerking
van God kunnen wij de waarheid niet kennen. Het ingeschapen licht stelt Walter
gelijk met den intellectus agens van Aristoteles. Voor de kennis van de
bovenzinnelijke dingen is geen zintuiglijk kenbeeld vereist.
88
5. Van WILLEM VAN BAARLO zijn geen andere levensbijzonderheden bekend, dan
dat hij in 1267 aan het hoofd stond van het Parijse studium der Franciscanen. Zijn
89
Quaestiones disputatae zijn in enkele handschriften bewaard. Van de kenmerkende
theorieën van het jongere Augustinisme treden bij hem naar voren de leer van de
algemene materie als grondslag van geestelijke en stoffelijke dingen en de
verwerping van de redelijke bewijsbaarheid van de eeuwigheid van de wereld.
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Nog een Nederlandse Franciscaan wordt in dezen tijd als auteur van
90
wijsgerig-theologische werken genoemd. Het is: JAN VAN TONGEREN († 1312), eerst
Praemonstratenser en abt van Vicogne, sinds 1303 Franciscaan, die een
commentaar op drie boeken van de Sententiae alsmede Quaestiones quodlibetales
91
en disputatae heeft nagelaten, welke nog nader moeten worden onderzocht.
Het jongere Augustinisme heeft, voor zover wij weten, in de Nederlandse
wijsbegeerte geen andere vertegenwoordigers gehad dan de directe leerlingen van
Bonaventura, die in den vreemde de traditie van hun meester voortzetten. In de
Nederlanden zelf schijnt het nauwelijks meer vasten voet te hebben gekregen. Men
was hier te realistisch gaan denken om in de hoogstrevende bespiegelingen van
het Augustijnse idealisme nog bevrediging te vinden. De aanhang van het
Aristotelisme is dan ook in de Nederlanden van meet af belangrijk groter geweest.
6. Bij gebrek aan voldoende bronnenpublicatie is het nog niet uit te maken, of
Nederlanders bij de opleving van het Aristotelisme in de facultas artium te Parijs in
de eerste helft van de 13de eeuw een rol hebben gespeeld. In de tweede helft van
die eeuw is uit die faculteit de man voortgekomen, die als de grootste Nederlandse
wijsgeer van de Middeleeuwen moet worden beschouwd: SIGER VAN BRABANT (±
92
1235-1281/84), saeculier geestelijke en kanunnik van St. Paulus te Luik, zonder
ooit priester te zijn gewijd. Het eerst komt zijn naam voor in 1266, wanneer hij door
den pau-
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selijken legaat Simon de Brion wegens ongeregeldheden in de facultas artium ter
verantwoording wordt geroepen. Omtrent enkele gebeurtenissen uit het leven van
93
dezen Siger, die door Dante (Par. X. 136-38) als luce eterna wordt betiteld, zijn
wij het eerst door het Chartularium Universitatis Parisiensis (1889) onderricht. De
geleidelijke ontdekking en publicatie van zijn geschriften in de laatste decennia heeft
het mogelijk gemaakt, zijn plaats in de Scholastiek van de 13de eeuw met enige
nauwkeurigheid te bepalen. De volgende werken kunnen thans, ten dele met
zekerheid, ten dele met min of meer waarschijnlijkheid, aan Siger worden
toegeschreven, terwijl over hun absolute en relatieve chronologie nog getwist wordt:
94
Quaestio, utrum haec sit vera: homo est animal, nullo homine existente; Sophisma:
95
96
omnis homo de necessitate est animal; In librum tertium de anima (vóór 1270);
97
98
99
Quaestiones logicales; Impossibilia; De necessitate et contingentia causarum;
100
De aeternitate mundi, beide laatste in twee verschillende lezingen (1271-72); De
101
102
intellectu (verloren); De anima intellectiva; Quaestiones naturales (1272-73); In
I et II de coelo (verloren); In I Analyt. post. (verloren); In II-VII Metaphysicae
103
104
(1272-74); Quaestiones morales et naturales (1273-74); In I, II, III, IV et VIII
105
106
Physicorum, in twee verschillende lezingen; In librum de somno et vigilia; In I,
107
108
II et IV Meteororum (1274-75); In librum de juventute et senectute; In libros tres
109
de anima (misschien alleen de twee eerste boeken van Siger zelf); In librum de
generatione et corrup-
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tione; Compendium super librum de generatione et corruptione (1275-76).
7. Uitgaande van de door sommigen verworpen veronderstelling, dat alle
bovengenoemde werken inderdaad van Siger's hand zijn, is F. Van Steenbergen
in twee samenvattende studies (1938-42) tot de conclusie gekomen, dat het beeld
van Siger, zoals dat door P. Mandonnet in zijn nog steeds gezaghebbend boek over
2
den Brabantsen wijsgeer was getekend (1899, 1911), op verschillende punten
correctie behoeft. Sinds E. Renan was het gebruikelijk, de richting, die door Siger
van Brabant in de 13de eeuw wordt vertegenwoordigd, aan te duiden met den naam
van ‘Latijns Averroïsme’. Mandonnet gaf aan dien naam een scherp omschreven
betekenis en plaatste het Latijns Averroïsme tegenover het Christelijk Aristotelisme
van Albert den Grote en Thomas van Aquino. Het is echter sindsdien wel duidelijk
geworden, dat het werk van Siger bij dat van zijn voorgangers in de facultas artium
aansluit en dat de tegenstelling tussen hem en de theologen van de Aristotelische
richting niet zo volstrekt is als men aanvankelijk heeft gemeend. Van een ‘Latijns
Averroïsme’ als afzonderlijke wijsgerige richting in de 13de eeuw kan niet meer
worden gesproken. Slechts op een enkel punt heeft Siger een tijd lang de
Averroïstische interpretatie van Aristoteles gehuldigd en wel op dat van wezen en
functie van den intellectus agens. Op andere punten heeft hij een opvatting van het
Aristotelisme verkondigd, welke van die van Thomas van Aquino afweek, maar niet
aan Averroës was ontleend. Wij moeten daarom Siger zonder meer bij de
Aristotelische richting indelen en kunnen hem als den voornaamsten exponent van
die richting in de Nederlandse wijsbegeerte beschouwen. Volgens Van Steenberghen
zou hij in later jaren de Aristotelische theologen, met wie hij zich als Aristotelicus
meer verwant moest voelen dan met het Augustinisme, steeds nader bij zijn
gekomen.
Op voorbeeld van zijn voorgangers in de facultas artium beweegt Siger zich
uitsluitend op wijsgerig terrein. Met theologische kwesties houdt hij zich niet op. Niet
alleen principieel, maar ook feitelijk beoefent hij de wijsbegeerte om haar zelfs wil,
buiten elk verband met de theologie. Hij is de eerste Nederlandse wijsgeer, die ons
een volledig stelsel van wijsbegeerte heeft nagelaten. Tussen Aristotelisme en
Augustinisme heeft hij definitief zijn keuze gedaan. Aristoteles is voor hem de
wijsgeer bij uitstek. In den Stagiriet heeft de menselijke rede naar zijn mening haar
hoogste en volmaaktste praestatie bereikt. De zienswijze van Aristoteles heeft dan
ook bij hem steeds boven alle andere den voorrang.
Met theorie en practijk van de Aristotelische logica is Siger volkomen
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vertrouwd. In de physica en de metaphysica volgt hij meestal de Neoplatoonse
interpretatie, met name die van Proclus, welke hem bekend was uit het Liber de
causis en de Elementatio theologica, voorts die van Avicenna, soms die van
Averroës, later ook die van Albert den Grote en Thomas van Aquino. Hij heeft echter
die verschillende opvattingen zelfstandig doordacht en tot een aannemelijk geheel
verwerkt en hij weet ze weer te geven met een dialectische scherpte, een persoonlijke
zeggingskracht en een zin voor samenhang en systematiek, die hem, zo niet tot de
grootmeesters, dan toch tot de leidende figuren van de Scholastiek moeten doen
rekenen. Met Siger stijgt de Nederlandse wijsbegeerte in de 13de eeuw tot Europees
peil.
8. Reeds in zijn vroegste geschriften zag Siger zich voor het feit geplaatst, dat de
zienswijze van Aristoteles, die hij als de uitspraak van de natuurlijke rede zelve
beschouwde, op sommige punten tot conclusies leidde, welke in strijd waren met
de Christelijke leer. Aanvankelijk heeft hij zich niet de moeite gegeven om die
antinomie tot een oplossing te brengen. Toen echter in 1270 de eerste kerkelijke
veroordeling zijn denkbeelden had getroffen, kon hij zich aan een poging tot bijlegging
van dit conflict niet meer onttrekken. Mandonnet, die haast uitsluitend de geschriften
uit deze tweede periode in handen had, heeft hem in verband daarmede ten onrechte
de z.g. theorie van de ‘dubbele waarheid’ toegeschreven, die door het
veroordelingsdecreet van 7 maart 1277 ten laste van enkele leden van de Parijse
112
facultas artium werd gebracht. Niet alleen komt de uitdrukking ‘dubbele waarheid’,
‘duae contrariae veritates’, in Siger's werken geen enkele maal voor, maar, zoals
113
Van Steenberghen het uitdrukt, ‘il n'y a pas trace, dans toute l'oeuvre de Siger,
d'une affirmation qui impliquerait la fameuse théorie de la double vérité.’ Door een
recente ontdekking van G. Sajó is nu echter gebleken, dat de in 1277 veroordeelde
theorie van de dubbele waarheid op rekening komt van Siger's medestander Boëthius
114
van Dacië.
Siger zelf verweert er zich na 1270 uitdrukkelijk tegen, dat hij op de omstreden
punten ook maar in het minst afbreuk zou willen doen aan de geopenbaarde
waarheid. Hij wil alleen nagaan, wat er met de rede en met de
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ervaring bereikt kan worden en wat de bedoeling is van de wijsgeren. Al geeft hij
nog zo hoog op van het gezag van Aristoteles op wijsgerig terrein, toch wil dat voor
hem volstrekt niet zeggen, dat de conclusies van den Stagiriet, welke hij nog steeds
in volle vertrouwen voor die van de rede zelf houdt, ook waarheid zouden bevatten.
Wanneer zij in tegenspraak blijken te zijn met het Katholieke geloof, dan moeten zij
zonder meer daarbij worden ten achter gesteld. Siger doet verder geen poging om
het feit van de tegenspraak zelf te verklaren, noch ook om aan den tekst van
Aristoteles een andere betekenis te geven dan deze volgens de bedoeling van den
wijsgeer moet hebben (zoals op verschillende punten door Thomas van Aquino
gedaan was), maar hij legt zich eenvoudig neer bij het gezag van de openbaring.
Wel schijnt dit te wijzen op een geringe waardering van de bevoegdheid der rede,
maar feitelijk heeft Siger in deze periode door de uitkomsten der rede in haar
vertolking door Aristoteles tegenover de uitspraken van de Christelijke openbaring
te plaatsen een rationalistische levenshouding ingeleid en bevorderd. De strekking
van de kerkelijke veroordelingen is dan ook steeds, deze rationalistische tendentie
in de houding van Siger te treffen.
In de laatste jaren van zijn werkzaamheid schijnt Siger aan de redelijke
gegrondheid van de opvattingen van Aristoteles meer en meer te zijn gaan twijfelen
en heeft hij een poging gedaan om met zuiver wijsgerige argumenten de
Aristotelische theorieën, waar de kerkelijke leer tegen in verzet kwam, zo niet te
weerleggen, dan toch te verzwakken. Het is duidelijk, dat hij thans de mogelijkheid
voor ogen ziet, geloof en weten, openbaring en rede, met elkaar in harmonie te
brengen, en waarschijnlijk heeft hij zich daarbij laten voorlichten door de oplossing,
die door Thomas van Aquino aan dit vraagstuk was gegeven.
9. Het wijsgerige stelsel van Siger van Brabant is in zijn geheel genomen een
Aristotelisme, dat in wezen en geest de historische leer van den Stagiriet zeer dicht
nabij komt. Vrijwel over geheel de lijn is de Brabantse denker erin geslaagd, de
bedoeling van den wijsgeer zuiver weer te geven.
Inzake het vraagstuk der universalia huldigt Siger op grond van de Aristotelische
abstractietheorie een gematigd realisme. Al het werkelijke is individueel, maar het
bezit de algemeenheid in aanleg, in zover in de wezenlijke gelijkheid van de enkele
dingen de grondslag gegeven is voor de zegbaarheid van het algemene begrip; dit
laatste is echter als zodanig slechts in ons denken aanwezig, als product van de
abstractie. De algemene term duidt dus in eerste instantie aan een wezenheid, die
in concreten vorm in de werkelijkheid bestaat, en eerst in de tweede plaats den
begripsinhoud, waarin die wezenheid door ons verstand wordt gevat. Ook met het
vraagstuk van
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de suppositio der termen, dat in de logica van de 14de en de 15de eeuw een zo
belangrijke plaats zou gaan innemen, heeft Siger zich uitvoerig beziggehouden.
Met Aristoteles beschouwt Siger de zintuiglijke waarneming als bron en oorsprong
van alle kennis. Het verstandelijke kennen heeft echter tot eigen object de quidditas
rei, die door abstractie uit het zintuiglijk kenbeeld wordt getrokken. De species of
het verstandelijke kenbeeld, waarin deze quidditas ‘per similitudinem’ wordt
tegenwoordig gesteld, dient slechts als middel om het object van buiten te bereiken
en kan zelf eerst door reflexie tot object van kennen worden gemaakt.
10. De metaphysica of eerste wijsbegeerte, die voor Siger de kern van geheel
het wijsgerig systeem uitmaakt, houdt zich bezig met het zijn en zijn oorzaken,
inclusief het Primum Ens. Met Averroës trekt Siger uit de Aristotelische bewegingsleer
een argument voor het Godsbestaan, met Avicenna uit de oorzakelijkheid in de
wereld en de contingentie van de eindige dingen. God is voor hem de volkomen
eenheid, eerste oorzaak en laatste doel van alle zijn; Gods ideeën vormen de causae
exemplares van de dingen. Met dit Godsbegrip, dat een onmiskenbaar Neoplatoons
karakter vertoont, verbindt Siger de eveneens Neoplatoonse gedachte, welke hij
aan Avicenna ontleent, dat God onmiddellijk slechts één effect kan voortbrengen,
en wel een forma separata, een intelligentie, door middel van welke Hij al het andere
trapsgewijze tot het zijn roept. De mogelijkheid van een vrije schepping wordt voor
Siger door de onveranderlijkheid van God en de noodzakelijkheid van de soorten
der zintuiglijke dingen onverbiddelijk uitgesloten. Het gehele scheppingsproces
verloopt van eeuwigheid, zodat eeuwig bestaan: de intelligenties, bewegers van de
hemellichamen, de stof, de beweging, de tijd en de verschillende soorten van de
dingen; ook het menselijk geslacht is eeuwig. Alleen de individuele dingen zijn
tijdelijk en niet noodzakelijk. De schepselen blijven echter door hun fundamentele
zijnsonvoldoendheid, hun potentia ad esse, van het Primum Ens, den Actus Purus,
in zijn en wezen verschillend.
De kennis van God strekt zich evenals zijn causaliteit uit tot al wat is; Hij kent alle
dingen in de enkelvoudigheid van zijn wezen. Aan het proces van de schepping
beantwoordt dat van het behoud en de voorzienige leiding van de wereld, dat de
natuur van de geschapen dingen en hun causaliteit ongerept laat.
11. Het wereldbeeld van Aristoteles met de ingewikkelde spherentheorieën en
de dynamische bewegingsleer neemt Siger onveranderd over. De hogere spheren
oefenen op het ‘ondermaanse’ een bepalenden invloed uit, die o.a. in den periodieken
terugkeer van het wereldgebeuren tot uiting
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komt. Voor een vrijen wil schijnt in dit noodzakelijk verlopend kosmisch proces geen
plaats te zijn. In de Impossibilia (1271-72) stelt Siger dan ook den wil voor als een
passief vermogen, waarvan elke handeling door den algemenen gang van het
kosmisch gebeuren, door den bijzonderen invloed van de hemelspheren en door
het inzicht van het verstand volkomen bepaald is. Toch wordt de vrijheid van den
wil door hem nergens uitdrukkelijk geloochend.
Met betrekking tot het onderscheid van zijn en wezen in de contingente dingen
kan Siger zich noch met de opvatting van Thomas, noch met die van Avicenna
verenigen en houdt hij met Averroës, dat het esse van het geschapen ding niet
werkelijk van zijn essentia verschilt. In de zintuiglijk waarneembare dingen neemt
hij met Aristoteles een samenstelling aan uit stof en vorm.
12. Grondbegrip van de anthropologie van Siger is de Aristotelische theorie van
de ziel als levensbeginsel of wezensvorm van de levende wezens. De duistere
punten in de Aristotelische psychologie van den mens, met name ten aanzien van
den νοῦς en diens verhouding tot de menselijke zelfstandigheid, heeft Siger getracht
aan de hand van de Arabische commentatoren, vooral van Averroës, op te lossen.
In de eerste periode van zijn werkzaamheid, in de Quaestiones in librum tertium de
anima (vóór 1270), volgt hij vrijwel geheel de Averroïstische interpretatie van den
νοῦς. De verstandelijke ziel is dan een onstoffelijke zelfstandigheid, eeuwig en
onvergankelijk, maar geschapen, die bij gebrek aan een beginsel van individuatie
(de materie) enig en aan alle mensen gemeen is. Zij is noodzakelijk en van
eeuwigheid met het menselijk geslacht in zijn geheel verbonden. Tussen de
verstandelijke ziel en den individuelen mens bestaat geen zelfstandige vereniging,
maar zij verbindt zich met het lichaam en de vegetatieve en sensitieve ziel om de
functie van het denken in den mens te verrichten. Daarbuiten bezit zij echter ook
een eigen, transcendente werkzaamheid.
In het voornaamste geschrift van zijn tweede periode, De anima intellectiva
(1272-73), houdt Siger nog steeds aan de eenheid en eeuwigheid van de
verstandelijke ziel vast. Toch is er thans in zijn houding, ten gevolge van de eerste
kerkelijke veroordeling van 1270 en wellicht ook onder invloed van Thomas'
commentaar op Aristoteles' De anima, een verandering gekomen. Hij legt er den
nadruk op, dat hij slechts de bedoeling heeft in dit punt de mening van Aristoteles
weer te geven, zonder daarmee te willen beweren, dat deze ook waar is. Wanneer
zij in tegenspraak komt met de leer van het geloof, dan wenst hij zich uitsluitend
aan deze laatste te houden. Ook blijkt hij thans niet ongevoelig te zijn voor de
bezwaren, die van zuiver wijsgerig standpunt tegen de mening van Aristoteles
kunnen worden
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ingebracht. Themistius en Avicenna hebben hem doen begrijpen, dat de
Averroïstische verklaring van de Aristotelische zieleleer niet de enig mogelijke
behoeft te zijn. Hij is er zich van bewust geworden, dat ten gevolge van de theorie
van de eenheid van het intellect de persoonlijke onsterfelijkheid en daarmede de
vergelding van goed en kwaad in een ander leven moeten vervallen. Deze
moeilijkheid tracht hij te ondervangen door goed en kwaad hier op aarde hun beloning
en straf te laten vinden in zichzelf. Ook acht hij het niet uitgesloten, dat er kwaad
onvergolden blijft; God laat immers ook wanorde in het wereldbestel toe.
De verbinding van de éne verstandelijke ziel met de individuele mensen wordt
echter inniger; zij heet thans natuurlijk en intrinsiek. Ook de argumenten voor de
vermenigvuldiging van de verstandelijke ziel in de enkelingen noemt Siger op; hij
houdt het probleem voor wijsgerig onoplosbaar en zal zich dus voor het beslissende
antwoord op het geloof verlaten.
In een van zijn laatste werken, de Quaestiones in libros tres de anima (1275-76),
blijkt Siger de Averroïstische interpretatie definitief te hebben opgegeven. Wel staat
het wijsgerig nog bij hem vast, dat een onstoffelijke vorm niet voor individuatie
vatbaar is, hetgeen in tegenspraak komt met de geopenbaarde leer, maar de
gevolgen die Averroës daaruit trekt met betrekking tot de ziel van den mens, worden
door de inwendige ervaring weersproken en zijn in strijd met de eigen opvatting van
den Stagiriet. De mening van den Commentator moge enige waarschijnlijkheid
hebben, waar is zij niet.
Siger zoekt nu een middenweg, waarbij hij zich althans ten dele laat leiden door
de anthropologie van Thomas van Aquino, welke op haar beurt op dit punt weer
door die van Avicenna is beïnvloed. De menselijke ziel neemt nl. naar zijn mening
in de rangorde der vormen een plaats in tussen de stoffelijke en de onstoffelijke
vormen. Het behoort tot haar wezen, entelechie te zijn van het lichaam, maar zij
bezit daarnaast een mogelijkheid tot eigen bestaan en eigen werken, onafhankelijk
van het lichaam. Het onderscheid van verstandelijke, sensitieve en vegetatieve ziel
kan vervallen: de éne verstandelijke ziel, vorm van het lichaam, is niet meer eeuwig
a parte ante, maar wordt door God in den tijd voortgebracht. Zij kan noch per se,
noch per accidens ontbonden worden en is derhalve onsterfelijk. In dit nieuwe kader
kan Siger zijn Aristotelische kennisleer ten volle handhaven: de intellectus agens
en possibilis zijn vermogens van de individuele menselijke ziel; de eerste brengt in
het kenvermogen de kenbeelden voort door abstractie uit de corresponderende
gegevens van de zintuigen.
13. Ook de eeuwigheid van de beweging en van den hemel heeft Siger blijkens
uitlatingen in zijn commentaar op de Physica (1274-75) thans opge-
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geven; weliswaar kan men niet rechtstreeks bewijzen, dat de beweging is begonnen,
maar de argumenten van Aristoteles voor het tegendeel kunnen met goede gronden
worden weerlegd. Tezelfder plaatse vertoont hij ook enige aarzeling met betrekking
tot zijn vroegere opvatting, dat God onmiddellijk slechts één effect kan voortbrengen.
In andere Aristoteles-commentaren uit deze laatste periode houdt hij echter nog
aan de Neoplatoonse theorie vast. Ten slotte heeft ook zijn opvatting over de vrijheid
van den wil een ontwikkeling doorlopen. Reeds in De necessitate et contingentia
causarum (1271-72) spreekt hij zich onomwonden voor het liberum arbitrium uit.
Ook de Quaestiones morales (1273-74) en de latere commentaren op Aristoteles
laten daaromtrent geen twijfel over.
14. De bestrijding van de heterodoxe theorieën van Siger liet, zoals begrijpelijk,
niet op zich wachten. Reeds eerder hadden verschillende Scholastici, onder wie
Albert de Grote, onafhankelijk van het optreden van Siger de kerkelijke leer tegen
het monopsychisme van Averroës en de Aristotelische theorie van de eeuwigheid
van de wereld verdedigd. In Thomas van Aquino zou Siger echter zijn groten
wetenschappelijken tegenstander vinden. Met te meer scherpte keerde Thomas
zich tegen enkele onderdelen van het stelsel van Siger, omdat hij zich enerzijds in
zijn Aristotelische overtuiging ten nauwste met hem verwant voelde, maar anderzijds
er alle belang bij had, zijn eigen interpretatie van het Aristotelisme tegen de
bedenkingen van de heersende Augustijnse richting te kunnen verdedigen. Nadat
Thomas reeds in enige vroegere geschriften de kwestie van de eenheid van de ziel
ter sprake had gebracht, viel hij in zijn De unitate intellectus contra Averroistas
(1270) de opinie van Siger, zonder haar geestelijken vader te noemen, rechtstreeks
aan. Siger antwoordde eerst met het thans verloren De intellectu, later met De anima
intellectiva (1272-73), nadat hij reeds vroeger (niet vóór eind 1271) zijn De aeternitate
mundi tegenover het gelijknamige werkje van Thomas (± 1270) geplaatst had.
Verschillende andere schrijvers zouden zich later nog in dezen strijd mengen.
Intussen had echter Etienne Tempier, bisschop van Parijs, op 10 decem-1270
een veroordeling uitgesproken over 13 stellingen, die merendeels in de werken van
115
Siger zijn terug te vinden. Siger en zijn aanhangers lieten zich door deze
veroordeling niet uit het veld slaan. Zij wisten zelfs een deel van de facultas artium
over te halen om bij de rectorskeuze in 1272 een tegenrector te kiezen. De strijd
werd van het doctrinaire terrein verplaatst naar dat van de universitaire politiek. In
1272 en 1273 gingen de ongeregeldheden aan de universiteit zo ver, dat de lessen
een tijd lang moesten worden ge-
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De 13 stellingen bij H. Denifle et A. Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, I, Paris,
1889, 486-487, en bij Mandonnet, t.a.p., I, 111, n.l.
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staakt. Verschillende besluiten van de faculteit en van de universiteit poogden een
eind aan de verdeeldheid te maken, maar tevergeefs. Op 7 mei 1275 wist de
pauselijke legaat Simon de Brion door een arbitrale beslissing den twist bij te leggen,
maar reeds op 9 december 1276 moest hij opnieuw strenge maatregelen tegen de
weerspannige clerici van de facultas artium nemen. Een maand later (18 jan. 1277)
gaf Paus Joannes XXI, tot voor kort als Petrus Hispanus zelf lid van deze faculteit,
aan bisschop Tempier last, een onderzoek in te stellen naar de dwaalleer en haar
verdedigers. Op 7 maart 1277 sprak Tempier na overleg met de theologische faculteit
de veroordeling uit over 219 stellingen, door welke veroordeling niet alleen Siger
van Brabant en een van zijn aanhangers, alsmede verschillende andere Aristotelici
uit de facultas artium, maar ook Thomas van Aquino en enkele van zijn volgelingen
116
werden getroffen. De bedoeling was blijkbaar, het naturalisme van Aristotelischen
oorsprong in al zijn vormen te verwerpen en het Augustinisme als enig toelaatbare
wijsgerige wereldverklaring te handhaven. Enkele dagen na het decreet van Tempier
veroordeelde Robert Kilwardby, aartsbisschop van Canterbury, nog een aantal,
thans merendeels Thomistische stellingen.
Reeds op 23 november 1276 echter waren Siger van Brabant en de enige van
zijn Nederlandse aanhangers, die ons althans bij name bekend zijn, Gozewijn van
117
de Capelle en Berner van Nijvel, beiden kanunnik van St. Martinus te Luik, door
Simon du Val, groot-inquisiteur van Frankrijk, voor de inquisitie gedaagd. Zij gingen
in beroep bij den pauselijken stoel. Berner werd vrijgelaten, van de verdere
lotgevallen van Gozewijn is niets bekend, maar Siger werd geïnterneerd aan het
pauselijk hof te Orvieto, waar hij tussen 1281 en 1284 door een clericus uit zijn
omgeving in een vlaag van waanzin schijnt te zijn vermoord.
15. Onder de Nederlanders aan de Parijse facultas artium zijn buiten Siger en
zijn medestanders nog verschillende aanhangers van het Aristotelisme aan te wijzen.
Van de meesten zijn enkel de namen en de titels van de werken bekend. Iets meer
118
weten wij van HENDRIK VAN BRUSSEL († omstr. 1313), die gedurende 21 jaar in de
faculteit doceerde en in 1307 het rectoraat bekleedde. Hij had enigen naam als
wiskundige en computist en heeft behalve geschriften op dit gebied ook Quodlibeta
over plant- en dierkunde
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De 219 stellingen: Chart. Univ. Par. I, 543-561, en (in een systematische groepering)
Mandonnet, t.a.p., II, 175-191.
F. Sassen, Patr. en Middeleeuwse wijsbegeerte, 212; dez., Een onbekend aanhanger van
Siger van Brabant: Gozewijn van de Capelle, SC, XXX (1955), 301-303.
BNB, IX, 187; De Wulf, Phil. en Belg., 134-135; dez., Phil. méd., II, 199, III, 123; M. Grabmann,
Die Aristoteleskommentare des Heinrich von Brüssel, SBBA, München, 1943.
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(te zamen met Henricus Alemannus), Quaestiones op de Analytica posteriora en
119
op de Metaphysica en een Scriptum super Topica nagelaten. Bij zijn verklaringen
van Aristoteles houdt Hendrik zich in het algemeen aan de zienswijze van Albert
den Grote; de Averroïstische interpretatie wijst hij af.
120
Verder worden genoemd: BARTHOLOMAEUS VAN BRUGGE († 1356), van wien
behalve een tweetal Quaestiones over logische kwesties en twee Sophismata (een
over het object van de logica en een over den ‘sensus agens’) als vrucht van zijn
onderwijs te Parijs commentaren op Aristoteles' Physica, De anima, De generatione
121
et corruptione, Meteora, Oeconomica en Politica zijn overgeleverd. Later studeerde
hij medicijnen en van 1307 tot 1342 was hij als geneesheer in dienst van Guy I van
Châtillon, heer van Schoonhoven en Gouda, door wiens gunst hij verschillende
kerkelijke beneficies in de Nederlanden bezat. Verder: HUGO VAN UTRECHT (begin
122
14de eeuw), die Quaestiones schreef over logische en metaphysische problemen
123
en een aantal Quaestiones van Sebastianus van Aragon over wiskunde bewerkte;
124
JACOB VAN DOWAAI (omstr. 1300), van wien een tractaat De anima en een
125
126
commentaar op de Analytica priora bekend zijn; GILLES VAN GENT († 1350),
kanunnik van St. Martinus te Leuven, wiens werken over logica, physica, metaphysica
en ethica van Aristoteles nog niet zijn teruggevonden; JACOB VAN BRUGGE, Carmeliet
127
(begin 14de eeuw), die tijdens zijn verblijf te Parijs zou hebben geschreven: De
impassibilitate animae en De motu intellectus.
16. Beter bekend dan die der voorafgaanden zijn werk en betekenis van SIGER
128
VAN KORTRIJK (± 1288-1341), magister artium te Parijs (1309), lid van de Sorbonne
(1310), magister in de theologie (1315), maar spoedig daarna naar Kortrijk
teruggekeerd, waar hij de functie bekleedde van deken
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Alles onuitgegeven.
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DHGE, VI, 985-988; A. Pelzer, Barthélemy de Bruges, philosophe et médecin du XIV siècle,
RNP, XXXVI (1934), 459-474; M. Grabmann, Die Sophismataliteratur des 12 u. 13 Jahrh.,
Münster, 1940, 71; De Wulf, Phil. méd., III, 125.
Alles onuitgegeven.
A. Pelzer, Barthélemy de Bruges, 467; M. Grabmann, Mitteilungen aus Münchener
Handschriften über bisher unbekannte Philosophen der Artistenfakultät, Mittelalterliches
Geistesleben, II, München, 1936, 225-238; De Wulf, Phil. méd., III, 129, n. 6.
Alles onuitgegeven.
BNB, X, 74-75; M. De Wulf, Histoire de la phil. scolastique dans les Pays-Bas et la principauté
de Liége, Louvain-Paris, 1895, 286; dez., Phil. en Belg., 124-125; dez. Phil. méd., II, 199,
201, III, 124.
Alles onuitgegeven.
BNB, VII, 767; De Wulf, Pays-Bas, 288, dez., Phil. en Belg., 135.
BNB, X, 72-73; De Wulf, Phil. en Belg., 135.
BNB, VII, 492-494; De Wulf, Phil. en Belg., 133-134; dez., Phil. méd., III, 122; Grabmann,
Sophismataliteratur, 4-8, 64-66; A. Niglis, Siger v. Courtrai, Beiträge zu seiner Würdigung,
Freiburg, 1903; G. Wallerand, Les oeuvres de Siger de Courtrai, étude critique et textes
inédits, Louvain, 1913.
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van het kapittel van St. Marie. De belangstelling van Siger gaat uitsluitend uit naar
de vakken van het trivium: logica en speculatieve grammatica, en met zijn talrijke
geschriften op dit gebied is hij een van de voormannen geworden van de z.g. logica
modernorum. Hij schreef commentaren op Porphyrius' Eisagoge en op Aristoteles'
Categoriae en De interpretatione, voorts: Ars priorum, een vrije bewerking van de
Analytica priora, Fallaciae, een bewerking van de Sophistici elenchi, De modis
significandi of Summa modorum, een bespiegelende grammatica, ten slotte een
viertal Sophismata, die tot de meest interessante van dit merkwaardige
litteratuurgenre behoren.Ed. (fragm.) G. Wallerand: zie noot 128. Siger's Sophismata
kunnen als typische voorbeelden worden beschouwd voor methode, techniek en
bedoeling van de schooloefeningen in de disputeerkunst, die sinds het bekend
worden van Aristoteles' Topica en Sophistici elenchi onder deze algemene benaming
veelvuldig in zwang waren gekomen. Zij handelen voornamelijk over kwesties van
grammatica, die door de handboeken van Donatus en Priscianus worden
opgeroepen.
Op het terrein van logica en speculatieve grammatica beweegt zich ook het werk
van zijn tijdgenoot MICHAËL VAN BRABANT (van Marbais, de Marbasio).Grabmann,
Mitt. Geistesleben, I, München, 1926, 126; De Wulf, Phil. méd., III, 123. - Over de
bespiegelende grammatica en de modi significandi: E. Gilson, La philosophie au
3

moyen-âge, Paris, 1947, 404-406. Hij schreef: Summa modorum significandi,
Quaestiones super Priscianum, Tractatus super grammaticam. Bij zijn wijsgerige
verklaring van de oude grammatici maakt hij zich aan opvallende overdrijvingen
schuldig.
17. Een afzonderlijke vermelding verdienen in dit verband een tweetal
encyclopaedisten, die zonder bepaaldelijk tot de richting van het Aristotelisme te
kunnen worden gerekend, toch van de pas vertaalde werken van Aristoteles en de
daarmee samenhangende litteratuur een ruim gebruik hebben gemaakt: THOMAS
VAN BELLINGEN (VAN CANTIMPRÉ, 1187-1270/72)BNB, XXV, 28-34; S. Axters, Bijdragen
tot een bibliographie van de Nederlandsche Dominikaansche vroomheid, OGE, VI
(1932), 15-24, VIII (1934), 174; W.A. van der Vet, Het Biënboec van Thomas van
Cantimpré en zijn exempelen, 's-Gravenhage, 1902; J.F.J. van Tol, Enkele
opmerkingen in verband met De naturis rerum van Thomas van Cantimpré, AKWV,
XXXI (1939), 171-180; J. en Fr. van Bellinghen, Afkomst, leven en werken van
Thomas van Bellinghen, alias van Cantimpré, Lembeek, 1955. en JACOB VAN
MAERLANT († na 1291).NNBW, VII, 823-829; J. Van Mierlo, De letterkunde van de
Middeleeuwen tot omstreeks 1300, 's-Hertogenbosch-Brussel, 1939, 286-303; A.
Arents, Jacob van Maerlant, proeve van bibliographie, Inleiding (J.v.M., zijn leven,
zijn werken, zijn beteekenis) door J. Van Mierlo, Antwerpen, 1943; Axters, Bijdragen,
OGE, VIII (1934), 141-148; dez., Schets van een geschiedenis der Nederlandsche
Scholastieke vaktaal, KL, VI (1935), 108-119, en Scholastiek Lexicon, Antwerpen,
1937, 3-13; dez., Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, II, Antwerpen,
1953, 18-19; J. Noterdaeme, Jacob van Maerlant, klerk van de Heren van Roden
te Snellegem, Handelingen Emulation, LXXXVIII (1951), 5-25. De eerste is geboren
te St. Pieters-Leeuw bij Brussel; hij ontving zijn eerste opleiding te Luik, trad in het
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klooster der Augustijnen-kanunniken van de Congregatie van St. Victor te Cantimpré
bij Kamerijk, maar werd in 1232 Dominicaan, waarna hij in verschillende kloosters
van deze orde, o.a. te Leuven, te Keulen (onder Albert den Grote) en te Parijs, zijn
wetenschappelijke vorming voltooide; van 1246 tot zijn dood fungeerde hij als
133
subprior en lector van het klooster te Leuven. Zijn omvangrijk werk De naturis rerum
is een samenvatting van geheel de ervaringswetenschap van zijn tijd, met wijsgerige
bespiegelingen en moraliserende toepassingen doorschoten. Thomas' jongere
tijdgenoot JACOB VAN MAERLANT bij Brielle, die met zijn talrijke geschriften een zo
belangrijke plaats in de Middelnederlandse letterkunde inneemt, gaf van dit boek,
dat hij aan Albert den Grote toeschreef, een Dietse bewerking in verzen, getiteld
134
Der naturen bloeme (± 1266). Een ander werk van Thomas van Bellinghen, van
135
allegorischen aard, Bonum universale de apibus, waar ten behoeve van de
Begijnen, met wier leiding de schrijver belast was, het leven der bijen als voorbeeld
gebruikt wordt voor het zedelijk leven met zijn deugden en gebreken, werd onder
136
den titel Biënboeck eveneens in het Nederlands vertaald. De moraliserende
litteratuur van de 14de eeuw, waar wij nog over zullen spreken, sluit bij deze werken
aan. Maerlant had zich tot taak gesteld, de termen van de Scholastiek, waar de
wetenschap van zijn tijd zich van bediende, uit het Latijn te ‘verdietsen’. Al waren
Beatrijs van Nazareth (1205-1268) en Hadewych († 1270) hem daarin ten dele reeds
voorgegaan, toch maakt de uitvoering van deze taak hem, zoals Axters zegt ‘tot
137
den vader der heele Nederlandsche cultuur’. Ook het wijsgerig leven in de
138
Nederlanden is daardoor aan zijn werk schatplichtig. In zijn Martijnen zijn
Scholastieke disputen over ethische en dogmatische kwesties in de volkstaal
weergegeven.
18. De interpretatie van de Aristotelische wijsbegeerte in Christelijken zin, die
omtrent het midden der 13de eeuw door de Parijse theologen Albert den Grote en
Thomas van Aquino was ondernomen, heeft onder Nederlanders aanvankelijk
slechts geringen weerklank gevonden. Thomas' werken waren hier tegen het eind
van de eeuw nog nauwelijks bekend. Toch
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vinden wij reeds in de vroegste geschiedenis van het Christelijk Aristotelisme,
wanneer dit zijn bestaansrecht, enerzijds tegen het Augustinisme, anderzijds tegen
het Aristotelisme van Siger van Brabant moet verdedigen, den naam vermeld van
139
een Nederlandsen Dominicaan, AEGIDIUS (GILLES) VAN LESSEN († omstreeks 1304).
Het eerst wordt hij genoemd in 1270, wanneer hij vanuit Parijs zijn vroegeren
leermeester Albert den Grote te Keulen advies vraagt over een 15-tal stellingen, die
140
in de Franse hoofdstad heftig heetten te worden omstreden. Van deze stellingen
komen er 13 letterlijk overeen met de stellingen, getrokken uit de werken van Siger
van Brabant, die, zoals wij hebben gezien, op 10 december 1270 door bisschop
Tempier werden veroordeeld; de laatste 2 hebben betrekking op wijsgerige theorieën,
die door Thomas van Aquino tegen het Augustinisme werden verdedigd. Vermoed
wordt, dat het aanvankelijk in de bedoeling heeft gelegen, ook deze Thomistische
stellingen in de veroordeling te betrekken. Albert antwoordde op de vraag van
141
Aegidius van Lessen met zijn De quindecim problematibus, waarin hij zijn standpunt
tegenover de Averroïstisch getinte theorieën van Siger van Brabant uiteenzette.
Later is Aegidius een voorvechter van het Thomisme geworden. Met zijn De unitate
142
formae (1278), gericht tegen de veroordeling van de Thomistische denkbeelden
door Robert Kilwardby, trad hij op als verdediger van de theorie van de eenheid van
wezensvorm, een van de meest omstreden punten tussen Augustinisme en
Thomisme. De beide handschriften, waarin dit tractaat is overgeleverd, zijn van
Nederlandsen oorsprong, zodat mag worden aangenomen, dat voor de toenmaals
zeer actuele kwestie van de eenheid of veelheid van wezensvormen ook ten onzent
reeds vroegtijdig belangstelling bestond. Aegidius schreef nog een verhandeling
143
De usuris, die vroeger vaak aan Thomas van Aquino werd toegeschreven, een
144
thans verloren De praeceptis en een Liber de temporibus, een kroniek, voortgezet
tot 1304.
19. Buiten Aegidius zijn in de tweede helft der 13de en de eerste helft der 14de
eeuw geen Nederlandse Thomisten van betekenis bekend. Enkele namen worden
genoemd. Zo doceerde de Cisterciënser FRANS DE KEYSER
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(† 1294), van Dixmuide, die kort vóór zijn dood te Parijs den magistertitel in de
theologie behaalde, in de abdij Terduinen in Thomistischen geest. Zijn commentaar
146
op de Libri Sententiarum is verloren. Willem van Doornik O.P. († 1299) zette de
traditie van Thomas van Aquino na diens dood in het klooster van St. Jacques te
Parijs voort. Ook zijn commentaar op de Sententiae is verloren. Wij hebben van
147
hem enkel een De modo docendi pueros, waarin hij behalve over het onderricht
in den godsdienst vooral handelt over het aanleren van de deugden van kuisheid,
rechtvaardigheid en liefde en de verschillende onderwijsmethoden uiteenzet. Zijn
148
tijdgenoot GILBERT VAN EYEN (de Ovis), uit Gent, (± 1230-1283) was tegelijk met
Thomas in het juistgenoemde klooster werkzaam en schijnt eerder tot de oudere,
meer Augustinistisch gerichte Dominicanenschool gerekend te moeten worden.
Ook het Scotisme schijnt in de Nederlanden weinig de aandacht te hebben
149
getrokken. Wij kunnen het althans voorlopig in deze geschiedenis voorbijgaan.
20. De 13de eeuw heeft echter behalve Siger van Brabant nog twee Nederlandse
denkers van groot formaat opgeleverd, die in onze landen een wijdstrekkenden
invloed hebben uitgeoefend en die met hun onafhankelijke, critische en vaak
enigszins sceptische geesteshouding als representatief voor het Nederlandse denken
in dezen tijd mogen worden beschouwd. Hun namen zijn: Hendrik van Gent en
Godfried van Fontaines.
150
21. HENDRIK VAN GENT, doctor solemnis (± 1217-1293) , ontving zijn opleiding
te Parijs, werd in 1267 kannunik te Doornik, in 1276 aartsdiaken
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van Brugge, in 1278 aartsdiaken van Doornik en doceerde sinds 1277 in de
theologische faculteit te Parijs, waar hij een invloedrijke plaats schijnt te hebben
ingenomen; bij de beraadslaging over de 219 stellingen, die in 1277 zouden worden
151
veroordeeld, treedt zijn naam naar voren. Zijn hoofdwerken zijn: Quodlibeta en
152
Summa theologica ; daarenboven schreef hij commentaren op de Aristotelische
153
Physica en Metaphysica.
Hendrik's academische werkzaamheid valt in een tijd van hevige beroering en
fellen strijd tussen Augustinisme en Aristotelisme om de suprematie in de wijsgerige
wereld. Bij geen van beide richtingen heeft hij zich zonder meer aangesloten, maar
hij heeft zich de vrijheid veroorloofd van een eigen standpunt, dat naar beide zijden
afwijkingen van de heersende schoolmeningen vertoonde en daardoor ook van
beide zijden bestrijding uitlokte; bij de vele disputen van zijn tijd is hij dan ook ten
nauwste betrokken geweest. Toch is het denken van Hendrik aan de Augustijnse
beschouwing van kennis en werkelijkheid het naast verwant. Als tegenstander van
Thomas verdedigt hij enkele leerstukken van Augustijnsen oorsprong, die in de
anti-Thomistische polemiek van de volgende decennia telkens weer de voornaamste
twistpunten zullen uitmaken. Wel blijkt zijn bekendheid met Aristoteles niet alleen
uit methode en terminologie, maar ook uit de opstelling van de metaphysische
problemen, de keuze van de argumenten en de formulering der oplossing en neemt
hij verschillende Aristotelische elementen in zijn Augustijnse synthese op, maar van
een bepalenden invloed van het Aristotelisme op de hoofdpunten van zijn leer is
geen sprake. Met het Augustinisme is het Neo-Platonisme van Avicenna bij hem
nauw verbonden. De affectieve inslag, die bij het jongere Augustinisme de
Augustijnse wereldbeschouwing tot een wezenlijk hogere wijsheid scheen te
stempelen, ontbreekt bij hem geheel.
In de kwestie van de verhouding van geloof en weten is Hendrik een overtuigd
aanhanger van de leer van het credo ut intelligam en, waar het er om te doen is, de
geloofswaarheden na voorafgaande aanvaarding met de middelen der rede nader
te verhelderen, gaat hij even ver als Anselm van Canterbury en Richard van St.
Victor. De wijsbegeerte heeft ook voor hem
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in zichzelf geen waarde; zij geldt slechts als scientia utilis, als hulpmiddel en
propaedeuse voor de theologie.
22. De metaphysica van Hendrik, waar J. Paulus niet lang geleden een
samenvattend overzicht van heeft gegeven, gaat met die van Avicenna uit van het
begrip zijn, hetwelk wordt onderscheiden in datgene, wat het Zijn zelf is, nl. God,
en datgene, waaraan het zijn toekomt of van nature kan toekomen, nl. de geschapen
dingen. De term ‘zijn’ betekent dan echter in deze twee gevallen niet hetzelfde: hij
duidt in eerste instantie het zijn van God aan, en uit de kennis van dat zijn moet die
van al het andere worden afgeleid. De wezenheden der dingen hebben als mogelijke
nabeeldingen van Gods wezen in de ideeën Gods een eigen zijn, dat van het zijn
van God kan worden onderscheiden (esse essentiae); zij worden tot werkelijkheid
doordat God haar uit vrije wilsbeschikking het bestaan (esse existentiae) verleent.
Aan elke afzonderlijke wezenheid komt een eigen bestaansact toe (esse sunt diversa
quorumcumque essentiae sunt diversae). zijn en wezen zijn echter in de geschapen
dingen niet werkelijk, doch slechts intentione verschillend.
De individuele dingen hebben geen positieve eigenschappen buiten die van de
soort; hun onderscheid berust louter op een negatie, in zover nl. de vorm in dit
concrete en op zichzelf bestaande ding zó voorkomt, dat enerzijds alle mogelijkheid
van vermenigvuldiging, anderzijds elke identiteit metandere dingen volkomen wordt
uitgesloten. De materie der stoffelijke dingen is iets werkelijks en behoudt ook in
het gevormde ding een eigen bestaan.
In den aanvang van zijn loopbaan scheidde Hendrik zich van de Augustijnse
traditie af door de eenheid van wezensvorm op gronden, ontleend aan Aristoteles,
te verdedigen. Later is hij, althans met betrekking tot den mens, daarop
teruggekomen. Hij laat dan den mens door twee vormen in zijn wezen bepalen, nl.
door de onstoffelijke ziel, die door God is geschapen, en door de forma corporeïtatis,
die door natuurlijke generatie is voortgebracht. Met het Augustinisme neemt hij aan,
dat de ziel en haar vermogens volkomen identiek zijn, maar dat aan den wil de
voorrang toekomt boven de rede. Dit voluntarisme heeft ook zijn gevolgen voor
Hendrik's opvatting van de zelfbepaling van den menselijken wil: hier is hij met de
Augustinisten en in bewuste tegenstelling tot Thomas van Aquino van mening, dat
de kennis van het goede weliswaar voorwaarde is voor de werking van den wil,
maar daarop geen enkelen causalen invloed uitoefent: de wil brengt zijn werking
voort en geeft daaraan geheel zelfstandig haar soortelijke bepaling. Ook met
betrekking tot het laatste doel is de wil aan geen noodzakelijkheid onderworpen.
Met de Augustijnse traditie legt Hendrik ten slotte sterken nadruk op de volstrekte
onbeperktheid van Gods willen en kunnen: God zou b.v. een oneindig aantal
werelden kunnen scheppen.
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23. De kennisleer van Hendrik heeft evenals zijn metaphysica een zekere
ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk huldigde hij de theorie van Aristoteles over
het totstandkomen van de verstandelijke kennis door middel van abstractie en
species impressae, niet echter zonder die met beschouwingen over de goddelijke
verlichting in Augustijnsen geest aan te vullen. Later is hij daaromtrent tot andere
gedachten gekomen en is hij, in de overtuiging, dat de kennis zich zonder meer kan
voltrekken, wanneer het object bij het kenvermogen onmiddellijk tegenwoordig is,
de species impressae bij de verstandelijke kennis geleidelijk gaan uitschakelen:
eerst enkel voor de kennis van het verstand door zichzelf en voor de kennis van
God, zoals die zich bij de engelen voordoet, later voor het gehele gebied van de
verstandelijke kennis, zowel bij mensen als bij engelen.
Hoofdbeginsel van de kennisleer, dat bij Hendrik weer verband houdt met het
Platoons-Augustijnse dualisme in de anthropologie, is dan de activiteit van het
kennend subject en de spontaneïteit van den kenact. Reeds bij de zintuiglijke kennis
is de ziel het enige subject; zij blijft bij de waarneming volkomen actief, neemt de
indrukken van de stoffelijke dingen op het orgaan (species impressae) zelfstandig
op en vormt daaruit de waarnemingsbeelden van de individuele dingen (species
expressae). Daarbij blijft Hendrik met Aristoteles ervan overtuigd, dat de
verstandelijke kennis haar inhoud moet trekken uit de zintuiglijke, en houdt hij dus
met Aristoteles en het jongere Augustinisme van zijn tijd een intellectus agens bij
de verstandelijke kennis voor onmisbaar. De taak van dezen laatste zal zijn, de
waarnemingsbeelden zo te zuiveren en te verlichten, dat het noodzakelijke en
algemene, hetwelk daar als zodanig in aanwezig is, ontdaan wordt van het concrete
omhulsel, dat zijn kenbaarheid voor den intellectus possibilis belemmerde. Daar nu
alle kenvermogens in werkelijkheid één zijn, is de aldus tot haar zuiverheid
teruggebrachte abstracte wezenheid der dingen, begaafd, zoals wij boven zagen,
met het esse essentiae, bij den intellectus possibilis onmiddellijk aanwezig. Om een
begrip (intelligentia simplex) te vormen, behoeft deze zich slechts bewust te worden
van hetgeen hem wordt aangeboden. Een kenbeeld of species, hetzij impressa,
hetzij expressa, is daarvoor niet nodig. De natuurlijke kracht van het menselijk
verstand is tot dat alles toereikend. Voor het verkrijgen van ware en zekere kennis
omtrent de dingen wordt echter vereist, dat wij door een goddelijke verlichting de
overeenkomst van onze begrippen met hun voorbeelden in de rationes aeternae
doorschouwen (intelligentia componens et dividens). Met het ‘augustinisme
avicennisant’ wordt God op grond van deze verlichtende werking ook intellectus
agens genoemd. De verlichting, die God ons bij de kennis schenkt, is een
bovennatuurlijke gave, welke door Hem naar zijn welbehagen wordt verleend
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aan wien Hij wil. Geloven en weten zijn dus naar hun oorsprong niet onderscheiden,
hetgeen het standpunt van Hendrik ten aanzien van hun beider verhouding beter
begrijpelijk maakt.
Het Aristotelisch begrip van de ziel als tabula rasa met betrekking tot alle door
haar te verwerven kennis was voor Hendrik in de latere periode van zijn
werkzaamheid onaanvaardbaar. De kennis van de eerste beginselen is naar zijn
mening den mens potentiëel aangeboren. Door de inwerking van de dingen van
buiten worden zij actueel bewust. De ziel heeft een habitueel zelfbewustzijn, dat
door een zuiver innerlijke reflexie in directe actuele kennis van eigen wezen overgaat.
De kennis van God moet door een bijzondere verlichting van God worden verkregen.
24. De werken van Hendrik van Gent zijn veel verspreid, gecommenteerd en in
verkorte edities uitgegeven. Rond het jaar 1300 waren de door hem opgeworpen
kwesties nog zo actueel, dat zijn denkbeelden nog herhaaldelijk in het debat werden
betrokken en vaak bestreden. Voor J. Duns Scotus b.v. is Hendrik van Gent de
voornaamste tegenstander. In den loop van de 14de eeuw is hij echter in vergetelheid
geraakt, tot in de 17de eeuw de Orde der Servieten, die Hendrik ten onrechte als
een van haar leden beschouwde, hem tot ordesleraar uitriep, hetgeen een
hernieuwde belangstelling voor zijn werk tot gevolg had, die zich uitte in talrijke
commentaren en handboeken, door Servieten geschreven. Met de opheldering van
het historisch misverstand aangaande Hendrik's kerkelijke positie is deze
belangstelling echter weer verdwenen.
25. Een nog onafhankelijker positie dan die van Hendrik van Gent wordt in het
wijsgerige leven van de 13de eeuw ingenomen door GODFRIED VAN FONTAINES,
154
doctor venerabilis († na 1303). Hij is geboren in het land van Luik, volgde te Parijs
de lessen van Siger van Brabant en doceerde daar sinds 1286 theologie, bezat
kanunnikaten te Parijs, Luik en Keulen en werd in 1300 benoemd tot bisschop van
Doornik, maar nam de waardigheid niet aan, omdat de geldigheid van de keuze
betwist werd. Zijn wetenschappelijke productie is beperkt gebleven tot een
155
verzameling van 15 Quodlibeta die van veelzijdige belangstelling en polemische
begaafdheid blijk geven en gedeeltelijk door zijn leerlingen op schrift zijn gesteld,
156
en enige Quaestiones over de deugden.
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Godfried is bij geen enkele school of richting logisch in te delen. Hij gevoelt zich
volkomen onafhankelijk tegenover de bestaande groeperingen en veroorlooft zich
een grote vrijheid van meningsuiting. Enerzijds kiest hij in den strijd om de
voorrechten van de bedelorden openlijk tegen deze partij, anderzijds verdedigt hij
Thomas van Aquino tegen de veroordeling door Etienne Tempier in 1277 en keert
hij zich met scherpe woorden tegen Tempier's opvolger, omdat deze het vonnis niet
wil herroepen. Doordat hij tot geen der partijen behoort, kan hij 't geen enkele naar
den zin maken.
Voor den sterken samenhang van de gedachten in het Thomistisch stelsel heeft
Godfried slechts geringe waardering. Hij wenst zich in genen dele daaraan te binden
en voelt zich beter thuis in een eclectische positie, waarbij hij in enkele hoofdpunten
de Thomistische oplossing overneemt om in evenveel andere weer daarvan af te
wijken.
Zo verwerpt hij in de kennisleer met Thomas de theorie van de bijzondere
goddelijke verlichting en laat hij het verstandelijk kennen in geheel zijn omvang door
abstractie tot stand komen. Zelfs weet hij evenals Thomas de teksten van Augustinus
in dien zin te verklaren. Daarbij legt hij tegen Hendrik van Gent sterken nadruk op
de passiviteit van het verstand tegenover de wezenheden der dingen, die door den
intellectus agens begrijpbaar gemaakt zijn.
Ook met het voluntarisme van Hendrik van Gent komt Godfried in botsing en hij
gaat daarbij veel verder dan Thomas van Aquino en de Thomisten van zijn dagen,
met wie hij, vooral in zijn Quodlibeta, doorlopend disputeert. Voor hem is ook de wil
een overwegend passief vermogen, dat door het object, hem door het verstand
aangeboden, tot zijn werking wordt gebracht, maar, voor zover het aardse goederen
betreft, niet met noodzakelijkheid wordt bepaald. De wil kiest dus in vrijheid een van
de doeleinden, die het verstand hem voorhoudt; om dat doel te bereiken beweegt
hij het verstand tot overleg over de middelen, die daartoe kunnen leiden, maar hij
kiest altijd het middel, dat het verstand hem als het meest geschikte aanwijst. Daar
echter het verstand in zijn oordeel met betrekking tot de eindige dingen nooit
volkomen bepaald is, blijft er uit dien hoofde ook bij de keuze der middelen enige
vrijheid over, en in den grond zijn zowel wil als verstand vrij, omdat zij door hun
onstoffelijkheid aan het determinisme van de stof zijn onttrokken.
In de metaphysica houdt Godfried met Hendrik van Gent, dat aan elke afzonderlijke
wezenheid een eigen bestaansact toekomt. Het werkelijk onderscheid tussen zijn
en wezen wordt ook door hem verworpen. Van het ‘intentioneel onderscheid’ van
Hendrik van Gent wil hij echter niets weten; elk concreet ding is met zoveel
bestaansacten begiftigd als er buiten het sub-
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stantiële zijn nog accidentele zijnsvormen in aanwezig zijn. In de zo actuele kwestie
van de wezensvormen is Godfried weer meer tot het aannemen van de eenheid
geneigd, maar de tegenovergestelde opinie kan hij niet weerleggen. Dat de materie
als beginsel van individuatie kan optreden, zoals door Thomas geleerd werd, houdt
Godfried voor onmogelijk, omdat daardoor naar zijn mening de substantiële veelheid
van de enkele dingen verloren zou gaan; de individuatie moet derhalve door den
wezensvorm tot stand komen.
26. De Quodlibeta van Godfried zijn veel bestudeerd; men heeft ze in verkorten
vorm uitgegeven en er registers op gemaakt; in een handschrift van het begin van
de 14de eeuw zijn door een van zijn leerlingen stuk voor stuk de punten opgesomd,
waarin hij van de theorieën van zijn tijdgenoten afwijkt. Van zijn leerlingen is er ons
157
slechts één bij name bekend: JOANNES SAPIENS (LE SAGE), uit Luik, auteur van
158
een tweetal Quaestiones in zijn geest. In de 14de eeuw werken zijn denkbeelden
nog na bij den Carmeliet Sibert van Beek (bij Nijmegen).
159
27. SIBERT VAN BEEK (± 1260-1332) trad in 1280 te Keulen in de orde van de
Carmelieten en begon op reeds gevorderden leeftijd, nadat hij in 1300 het klooster
te Geldern gesticht had, in 1310 zijn universitaire studie te Parijs; in 1312 keerde
hij in zijn klooster terug, in 1316 werd hij als eerste Nederlandse Carmeliet magister
in de theologie te Parijs, in 1317 provinciaal van de Nederlandse ordesprovincie en
van 1318 tot 1319 fungeerde hij als magister actu regens te Parijs; daarna verbleef
hij te Keulen, waar hij belast was met de organisatie en de leiding van de studie in
zijn orde; met hem begint de Nederlandse invloed op het wetenschappelijk leven
in het Rijnland zich te doen gelden. De politieke rol, die door Sibert in zijn vaderland,
het hertogdom Gelre, gespeeld is, moet hier buiten beschouwing blijven. Hij was
betrokken bij het proces van Eckehart en bij dat van Marsilius van Padua. In verband
met dit laatste proces staat zijn Reprobatio sex errorum (1326-27), gericht tegen
het befaamde werk Defensor pacis van Joannes de Janduno en Marsilius van
160
Padua. Sibert bestrijdt hier de leer van de absolute oppermacht van het volk en
verdedigt het eigen recht van de kerk tegenover den keizer. Verder schreef hij:
161
Quodlibeta, hoofdzakelijk han-

157
158
159

160
161

Glorieux, Répertoire, I, 441; De Wulf, Phil. méd., II, 297, 331, 332, III, 143.
Onuitgegeven.
Glorieux, Répertoire, II, 344-345; Ueberweg-Geyer, t.a.p. 549; B.M. Xiberta, De scriptoribus
scholasticis saeculi XIV ex ordine Carmelitarum, Louvain, 1931, 142-166; De Wulf, Phil. méd.,
III, 108.
Ed. R. Scholz, Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern,
I, Rom, 1911, 3-15.
Onuitgegeven.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

61
delend over kwesties van wijsgerige anthropologie en kennisleer, alsmede
waarschijnlijk een commentaar op de Libri Sententiarum.
Sibert neemt in het algemeen tegenover de verschillende richtingen van zijn tijd
een gematigd standpunt in. Zijn voorkeur gaat onmiskenbaar uit naar het Thomisme,
maar hij hecht even weinig waarde aan systematiek als Godfried van Fontaines en,
waar deze van de Thomistische leer afwijkt, volgt hij hem meestal. Zo verwerpt hij
het werkelijk onderscheid tussen zijn en wezen; in de kwestie van het beginsel van
individuatie schijnt hij daarentegen meer geneigd tot de Thomistische opvatting;
ook veronderstellen zijn uiteenzettingen de eenheid van wezensvorm. Inzake de
vrijheid van God bij de schepping polemiseert hij met Thomas van Aquino.
De anthropologie van Sibert van Beek geeft blijk van een nauwkeurige waarneming
van de verschijnselen. Niet zonder de nodige onderscheidingen weet hij aan de
omstreden kwestie van het primaat der zielsvermogens een oplossing te geven, die
schijnbaar tussen intellectualisme en voluntarisme het midden houdt, maar feitelijk
in het intellectualisme veel verder gaat dan Thomas. Ook hier volgt hij in hoofdzaak
Godfried van Fontaines; in alle gevallen, waarin de wil niet van nature bepaald is,
streeft hij toch van nature naar datgene, wat het verstand hem in concreto als het
beste voorhoudt.
Bij de kennis verwerpt Sibert met Hendrik van Gent alle species, en wel op grond
hiervan, dat de kennis als immanente handeling in zichzelf besloten blijft en buiten
de handeling geen enkel effect te weeg brengt.
28. Een afzonderlijke plaats wordt ten slotte in de Nederlandse wijsbegeerte van
de 13de eeuw ingenomen door HENDRIK BATE van Mechelen (1246-1310), kanunnik
162
van St. Lambertus te Luik. Hij doceerde in de facultas artium te Parijs ten tijde
van Siger van Brabant en Thomas van Aquino, maar kan niet worden gerekend tot
de Aristotelici uit die faculteit, die wij boven hebben behandeld. Dichter staat hij bij
het Latijnse Neo-Platonisme, dat in de bespiegelingen van Willem van Moerbeke
zijn oorsprong vindt, en zijn werk gaat uit van de vertalingen van Neoplatoonse,
Arabische en Aristotelische geschriften, die door Willem van Moerbeke waren
geleverd. Nadat hij met dezen in 1274 te Lyon tijdens het Concilie in kennis was
gekomen, schreef hij op diens verzoek na zijn terugkeer te Mechelen een
astronomisch werk, getiteld Magistralis compositio astrolabii (1274), dat een ruim
163
gebruik maakt van de pas vertaalde litteratuur. Zelf
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vertaalde hij uit het Hebreeuws het Liber de mundo vel saeculo van den Joodsen
164
wijsgeer Aben Ezra (Abraham Judaeus).
165
Hendrik's hoofdwerk, Speculum divinorum et quorundam naturalium (1281-1302),
was oorspronkelijk bestemd voor het onderwijs van den jongen graaf Guido van
Henegouwen, later bisschop van Utrecht (1301-1317), aan wien hij het na voltooiing
opdroeg. Het geeft blijk van een zeer uitgebreide eruditie en bevat een volledig
stelsel van wijsbegeerte, waarin getracht wordt Aristotelisme en Neo-Platonisme te
verbinden, maar niet zonder voorkeur voor het laatste. Van al de gezaghebbende
schrijvers van zijn tijd haalt Hendrik uitvoerige teksten aan. Te zijner tijd weet hij
een zelfstandige critiek te plaatsen. De kwesties betreffende den mens, naar zijn
somatische en zijn psychische zijde beschouwd, worden het uitvoerigst behandeld.
De ziel is niet de wezensvorm van het lichaam, maar geeft toch aan het lichaam
zijn esse, door een mededeling van zichzelf. De Aristotelisch-Thomistische theorie
van den oorsprong van alle kennis uit de zintuigen wordt door Hendrik nadrukkelijk
bestreden; zij doet naar zijn mening aan de bevoegdheid van het verstand ten
aanzien van het bovenzinnelijke te kort. Zonder hulp van de zintuigen kan het
menselijk intellect zich in zuiver begrijpen tot de bovenzinnelijke wezenheden
verheffen.
29. Na den groten tijd van de 13de eeuw doet zich in de 14de ook in de
Nederlanden een inzinking in het wijsgerig leven gevoelen. Niet minder dan elders
heeft ten onzent de beoefening van de wetenschap onder de ongunstige
omstandigheden in kerk en samenleving geleden. Er is in de 14de eeuw, ook in de
Nederlanden, nog veel gephilosopheerd, maar wijsgeren van betekenis zijn er weinig
of geen meer te noemen. Ook de litteraire productie op wijsgerig gebied is betrekkelijk
omvangrijk, maar zij bestaat in hoofdzaak uit commentaren op Aristoteles alsmede
uit abbreviationes, compendia en concordantiae van de standaardwerken van den
voortijd, die vooral er op uit zijn, de leer van den meester, Thomas of Scotus, zuiver
weer te geven en voor didactische doeleinden geschikt te maken. Het litteratuurgenre
der Sophismata neemt een ongekenden omvang aan en getuigt daarmede van het
steeds talrijker worden van de disputen, waarbij het meer om den vorm dan om den
inhoud te doen was. Gaandeweg werden de meest onbeduidende kwesties tot
voorwerp van gedachtenwisseling gemaakt, enkel met de bedoeling het vernuft te
scherpen en de techniek van het dispuut door herhaalde oefening te doen aanleren.
De belangstelling in de werkelijk gewichtige problemen van de wijsbegeerte moest
daar nood-
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zakelijk onder lijden. De metaphysica werd er het eerst het slachtoffer van; bij de
disputen over de termen en hun betekenis, waar het schoolbedrijf geleidelijk meer
in opging, werden de vraagstukken van het zijn verwaarloosd. De aanhangers van
de via antiqua staan aan dit logicisme evenzeer schuldig als de moderni. Het
nominalisme zou echter aan dien afkeer van de metaphysica de theoretische
rechtvaardiging geven. Het dient intussen gezegd, dat de nuchtere geest van ons
volk de Nederlandse scholen voor een al te weelderigen groei van de formalistische
disputen heeft weten te vrijwaren. Ten gevolge daarvan is ook de metaphysica ten
onzent niet zo in discrediet geraakt als dit elders het geval was en heeft het
nominalisme in de Nederlanden niet tot de excessen geleid, die in het buitenland
zo hevige beroeringen hebben veroorzaakt. De Nederlandse nominalisten, hoewel
in de kennisleer voor de beginselen van Ockham gewonnen, staan merendeels
allerminst afwijzend tegenover de metaphysica en blijven in menig punt de
denkbeelden der via antiqua volgen.
30. Tot de voormannen van de Parijse Ockhamistenschool van de 14de eeuw
166
behoort de Nederlander JEAN BURIDAN (± 1300-na 1358), geboren te Béthune in
Artois, die in de facultas artium te Parijs een zeer aanzienlijke plaats heeft bekleed.
167
Hij schreef een Summa de dialectica, of Compendium logicae alsmede
commentaren op physische, metaphysische en ethische werken van Aristoteles,
168
nader aangevuld door reportata van zijn leerlingen.
Buridan was vroeger haast uitsluitend bekend door den naar hem genoemden
ezel, die tussen twee even grote hooibergen van honger omkomt. Het beeld komt
in zijn werken niet voor; misschien is het uit zijn mondeling onderwijs afkomstig of
is het hem door tegenstanders ter bespotting toe-
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geschreven. Waarschijnlijk moet het dan in verband worden gebracht met de
opvattingen van Buridan over het menselijk willen, die sterk in de richting gaan van
het determinisme. De invloed van hetgeen door de rede aan den wil als goed wordt
voorgehouden is nl. zo sterk, dat wanneer deze zich daaraan overgeeft, hij
noodzakelijk datgene kiest, wat hem het beste toeschijnt. De enige vrijheid van den
wil bestaat in het vermogen, dat hij bezit om zijn keuze op te schorten en van de
rede een nader onderzoek van goed en beter te verlangen. Voor het zedelijk goede
handelen zal de gerichtheid van de menselijke natuur op haar doel daarbij
noodzakelijk als maatstaf moeten dienen. Wanneer echter de wil ten laatste het
oordeel van de rede aanvaardt, dan moet hij datgene kiezen, wat hem als het beste
wordt voorgehouden; van enige zelfbepaling is geen sprake.
Uit deze opvatting, welke diametraal is tegengesteld aan de leer van Ockham
van de onbeperkte zelfbepaling van den wil, los van elk redelijk motief, blijkt wel,
dat Buridan zich niet zonder meer aan het Ockhamisme gewonnen heeft gegeven.
Toch deelt hij de critiek van het nominalisme op de al te ver gaande aanspraken
van de menselijke rede op bovenzinnelijk gebied en geeft hij aan de kennis van het
concrete de voorkeur boven die van het abstracte en algemene, maar hij wil niets
weten van de volstrekte verwerping van alle metaphysica en verzet zich met
beslistheid tegen den twijfel van sommige moderni aan de objectieve waarde van
het oorzakelijkheidsbeginsel. Vandaar dat hij in 1340 het decreet van de Parijse
facultas artium tegen de Ockhamisten in gemoede mede kon ondertekenen.
31. Door de publicaties van P. Duhem, later aangevuld en gedeeltelijk gecorrigeerd
door die van C. Michalski en A. Maier, is het mogelijk geworden enig inzicht te
verkrijgen in de betekenis van Buridan voor het natuurwetenschappelijk en
natuurphilosophisch denken van de 14de eeuw. Die betekenis is vooral hierin
gelegen, dat hij het eerst heeft gebroken met de Aristotelische opvattingen omtrent
de oorzaken van de beweging in het heelal en de baanbreker is geworden van een
nieuwe natuurbeschouwing, die in wezenlijke punten vooruitloopt op de theorieën
van Copernicus en Galilei. Hij verwerpt nl. de Aristotelische theorie van de
dynamische beweging der lichamen naar hun ‘natuurlijke plaats’ en vervangt die
door de hypothese van den impetus, die reeds in de 6de eeuw door den
Aristotelescommentator Joannes Philoponus was uitgesproken en die ook reeds in
de Scholastiek was voorgekomen, in enigszins afwijkenden vorm bij Petrus Joannis
Olivi (1248-1298) als theorie van den impulsus en in zuiveren vorm bij Franciscus
de Marchia (eerste helft 14de eeuw) als theorie van de vis derelicta. De beweger
deelt nl. volgens Buridan aan het beweegbare lichaam een zekere kracht of inwendig
bewegend vermogen (impetus) mede, die
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daaraan als motor conjunctus bijblijft en het in de zelfde richting blijft bewegen, ook
wanneer de werking van den beweger zelf heeft opgehouden. De impetus wordt
voortdurend zwakker door den tegenstand van de lucht en door de eigen zwaarte
van het bewogen lichaam, die dit in andere richting bewegen. Zodra die dubbele
weerstand de overhand krijgt op den impetus, houdt de beweging op, die zonder
tegenstand tot in het oneindige zou worden voortgezet. Bij vallende lichamen wordt
door de zwaarte aan het lichaam een impetus naturalis meegegeven, die het samen
met de zwaarte voortbeweegt, hetgeen de beweging doet versnellen; daardoor
neemt echter de impetus weer toe, zodat de val met steeds groter snelheid gaat
verlopen.
32. Sinds de publicaties van P. Duhem ‘heeft men veelal gemeend, zoals
169
Dijksterhuis het uitdrukt, in de denkbeelden van Buridan en zijn school den
oorsprong van het traagheidsbegrip der klassieke mechanica te kunnen ontwaren.’
Daartegenover heeft A. Maier gewezen ‘op het radicale verschil, dat tussen
scholastieke en klassieke mechanica bestaat wat de denkbeelden over het wezen
van beweging, kracht, massa en weerstand betreft en dat identificatie van impetus
en inertie bij voorbaat uitsluit.’ Toch mag met Dijksterhuis worden besloten, dat de
impetus-theorie ‘een sterken invloed op het tot stand komen van de klassieke
inertieleer heeft uitgeoefend’, al hoort het begrip impetus ‘in zijn qualiteit van motor
conjunctus geheel thuis in de spheer der Aristotelische physica’.
Buridan past de hypothese van den impetus ook toe op de beweging van de
hemellichamen, daardoor principieel brekend met de Aristotelische tegenstelling
tussen hemel en aarde. Een directe inwerking van God is voor die beweging evenmin
nodig als die van bewegende intelligenties, welke de latere Middeleeuwen daarbij
in navolging van Aristoteles voor onontbeerlijk hadden gehouden. God heeft nl. bij
de schepping van de wereld aan de hemellichamen een bepaalden impetus
meegegeven, die geen weerstand ondervindt, zodat hun beweging onverminderd
tot in eeuwigheid voortduurt.
33. De theorieën van Buridan zijn door verschillende van zijn leerlingen verder
uitgewerkt, waarbij ook de gedachte van de dagelijkse beweging van de aarde en
de rust van de zon naar voren is getreden. Onder die leerlingen is ook een
170
Nederlander, MARSILIUS VAN INGEN († 1396), die sinds
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1362 in de facultas artium te Parijs doceerde. Omstreeks 1379 verliet hij echter de
stad, waarschijnlijk wegens de troebele toestanden, die daar door het Westers
Schisma waren veroorzaakt, begaf zich naar Duitsland en werd in 1386 de eerste
rector van de pas opgerichte universiteit van Heidelberg, waar hij het Ockhamisme
invoerde en kort vóór zijn dood nog promoveerde in de theologie. Behalve een
171
commentaar op de Libri Sententiarum schreef hij Abbreviationes op de logica
172
173
vetus en nova, op Aristoteles' De coelo et mundo, Quaestiones super
174
Metaphysicam alsmede Abbreviationes supra VIII libros Physicorum in den vorm
175
van Quaestiones.
Hoewel Marsilius van Ingen met het oog op zijn kentheorie tot de school van
Ockham moet worden gerekend, neemt hij toch in menig opzicht in de grote
strijdvragen van zijn tijd een bemiddelend standpunt in. Hij is afkerig van alle extreme
opvattingen en voelt zich niet gebonden aan enig vast omschreven stelsel. Wij
mogen in hem den exponent zien van een geesteshouding, die de Nederlandse
wetenschappelijke wereld van de laatste helft der 14de eeuw heeft gekenmerkt. De
zin voor het concrete staat bij hem de bespiegeling niet in den weg, maar hij gaat
bij deze laatste steeds met omzichtigheid te werk en kan er slechts met moeite toe
komen, aan enige gedachtenconstructie werkelijkheidswaarde toe te kennen. Zijn
scepticisme gaat echter niet zo ver als dat van Ockham en zijn critiek op de gangbare
leerstellingen van de Scholastiek is minder scherp dan die van zijn meester. In tal
van punten sluit hij dichter aan bij de via antiqua in haar meest conservatieven vorm
dan bij de via moderna; tegenover beide wenst hij zijn zelfstandigheid te bewaren.
Geloof en weten worden door Marsilius niet zo scherp uit elkaar gehouden als
door Ockham gedaan was. Aan de redelijke bespiegeling over God en het goddelijke
ontzegt hij niet zonder meer elke bevoegdheid. Het bestaan, de volmaaktheid,
eeuwigheid en alwetendheid van God zijn met redelijke argumenten bewijsbaar,
maar niet zijn almacht; evenmin kan de mogelijkheid van de schepping uit het niet
wijsgerig worden bewezen. Het natuurlijk Godsbegrip leidt echter volgens Marsilius
tot gevolgen, die met de gegevens van het geloof in strijd zijn en daarom tegenover
de zekerheid van het geloof geen stand kunnen houden. Anderzijds zijn er tal van
geloofswaarheden, die op generlei wijze door de rede en de wetenschap kunnen
worden bereikt. Hoewel aan de theologie als geheel het karakter van
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wetenschap in Aristotelischen zin niet toekomt, heeft zij toch ten aanzien van den
geloofsinhoud allerlei wetenschappelijke kwesties te behandelen, waarbij het
theoretisch belang boven het practische gaat.
In zijn kennisleer, die hij niet enkel in zijn logische geschriften, maar ook in zijn
commentaar op de Sententiae uiteenzet, toont Marsilius zich een overtuigd
aanhanger van het nominalisme, maar hij weet daaraan zekere beperkingen op te
leggen, waardoor het zijn al te eenzijdig empiristisch en positivistisch karakter verliest.
Het verstand heeft vóór elke kennis van het algemene, maar in aansluiting aan de
zintuiglijke waarneming, een onmiddellijke intuïtieve kennis van het individuele,
welke resulteert in het ‘onbepaalde individuele begrip’, waar het wezenlijke en het
bijkomstige niet in zijn gescheiden. Door een verstandelijke bewerking kan dit
‘wezenlijke’ in een ‘bepaald individueel begrip’ worden afgezonderd. De algemene
begrippen, die het verstand uit de veelheid van de ‘onbepaalde individuele begrippen’
vormt, zijn, ontologisch bezien, louter constructies van het kenvermogen. Toch wil
Marsilius hun niet zonder meer elk verband met de werkelijkheid ontzeggen: deze
vertoont nl. in de verschillende individuen enige gelijkenis, welke in het algemeen
begrip wordt samengevat. De universalia zijn dus niet louter symbolen, waardoor
alle en elk van de individuen wordt aangeduid; zij hebben ook een zekeren inhoud,
die echter als object van kennis door het kennend subject wordt voortgebracht. Het
‘wezen’ van de dingen bestaat enkel in het begrip; in algemenen vorm in het
algemene begrip, in individuelen vorm in het ‘bepaalde individuele begrip’.
34. De metaphysica wil Marsilius intussen niet geheel en al verwerpen. Zij heeft
zelfs voor hem den eersten rang onder de natuurlijke wetenschappen, in zover zij
over de eerste en meest algemene beginselen handelt en de meest onveranderlijke
objecten van het kennen, nl. God en de eerste oorzaken der dingen, tot voorwerp
heeft. Deze beginselen zijn echter niet meer dan noodzakelijke verbindingen van
begrippen en de eerste oorzaken, hoewel algemeen in causando, zijn niettemin
individueel in essendo, zoals God de meest algemene oorzaak, maar tegelijk het
Ens singularissimum is. De zekerheid van de metaphysische redeneringen wordt
echter door die van de wiskundige bewijsvoering overtroffen; Marsilius beschouwt
de metaphysica zelfs als minder zeker dan de ervaringswetenschap, omdat deze
voor het menselijk kennen zoveel beter toegankelijk is. Bij de wetenschap der
ervaring moet echter steeds rekening worden gehouden met de theologische
waarheid, dat Gods almacht in de regelmaat en den samenhang van het
natuurgebeuren elk ogenblik verandering kan brengen.
35. In de anthropologie verdedigt Marsilius in tegenstelling tot Ockham
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de Thomistische Ieer van de eenheid van wezensvorm in den mens tegen de theorie
van de pluralitas formarum van de Augustijnse traditie en tegen de onderscheiding
in formalitates van J. Duns Scotus. Tussen het wezen van de ziel en haar vermogens
verwerpt hij met het Augustinisme, maar ook met Scotus en Ockham, elk werkelijk
onderscheid. Toch kent hij wederom aan den wil den voorrang toe boven het
verstand.
In de kwestie van de wilsvrijheid houdt Marsilius het midden tussen Ockham's
leer van de onbeperkte zelfbepaling van den wil en het determinisme van Buridan.
Enerzijds wordt de wil door de voorstelling van het goede, die het verstand hem
voorhoudt, bepaald; anderzijds is hij in staat zich van het hem voorgehouden object
af te keren, althans wanneer de motieven naar beide zijden elkaar in evenwicht
houden, en dan het verstand ertoe brengen, hem een begeerd object niet sub ratione
boni, maar (overeenkomstig de norm der zedelijkheid) sub ratione mali voor te
stellen, en zich door dit verbeterd inzicht laten bepalen. De kracht van de
voorstellingen op den wil blijft bij dat al zeer sterk, zodat er nauwelijks nog van
wilsvrijheid kan worden gesproken.
In de physica houdt Marsilius in grote lijnen aan het Aristotelische wereldbeeld
vast, maar hij verbindt daarmede de opvattingen, die door Buridan in de wereld
waren gebracht en door enkele van diens leerlingen nader waren uitgewerkt. De
physische geschriften van Marsilius zijn nog in de 16de eeuw herhaaldelijk herdrukt.
Zij vonden hun weg naar Frankrijk en Italië. Door zijn bemiddeling zijn de physische
theorieën van de Parijse Ockhamistenschool in geheel de wetenschappelijke wereld
bekend geworden. Hij vormt de verbinding van die school met Leonardo da Vinci
en Galilei.
36. Met enig voorbehoud kan tot de Nederlandse nominalisten van de 14de eeuw
176
ook worden gerekend de Fries HENDRIK TOTTING VAN OYTA († 1397), die sinds
1366 te Praag in den geest van Ockham de wijsbegeerte doceerde; van ketterij
beschuldigd, werd hij in 1373 vrijgesproken; daarna begaf hij zich naar Parijs om
er de theologische graden te behalen; in 1384 werd hij hoogleraar te Wenen. Behalve
den gebruikelijken commentaar op de Sententiae schreef hij een Tractatus moralis
de contractibus reddituum annuorum, Quaestiones logicae super Porphyrium, Tres
libri philosophici de anima, ook getiteld: Magistralis tractatus de anima et potentiis
ejus. Al zijn werken zijn nog ongedrukt en moeten nog nader worden onderzocht.
Van veel belang is de verkorte editie, welke door Hendrik werd uitgegeven van den
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commentaar op de Sententiae van Adam Wodeham († 1358), een der eerste
volgelingen van het nominalisme. Dit résumé, in 1512 door Joannes Maior te Parijs
ter perse gelegd, is het uitgangspunt geworden voor een herleving van het
nominalisme in het begin van de 16de eeuw, waarbij, zoals wij nog zullen zien, ook
Nederlanders waren betrokken.
De wijsgerige denkbeelden van Hendrik van Oyta schijnen een zekere ontwikkeling
te hebben doorlopen. Ten tijde van zijn werkzaamheid te Praag was hij blijkens zijn
logische geschriften het nominalisme toegedaan. In zijn theologische werken echter
geeft hij blijk van het volste vertrouwen in de bevoegdheid van de rede op
metaphysisch terrein en vertoont hij een voorkeur voor het Thomisme. De geschriften
uit de Parijse periode gaan weer in nominalistische richting en ook te Wenen schijnt
hij in dien geest gedoceerd te hebben.
37. Uit de geestelijke spheer van het nominalisme is ten slotte het merkwaardig
177
geschrift voortgekomen, getiteld De cura reipublicae et sorte principantis,
178
waarmede PHILIPS VAN LEIDEN († 1382) onze staatkundige litteratuur heeft verrijkt.
De auteur is uit een aanzienlijk geslacht te Leiden gesproten, was saeculier
geestelijke, studeerde rechtswetenschap te Orleans en te Parijs en bekleedde
gewichtige functies in dienst van graaf Willem V, van Albrecht, ruwaard van Holland
en van Arnold van Hoorn, bisschop van Utrecht; buiten zijn veelvuldige ambtsreizen
verbleef hij meestal in zijn vaderstad, waar hij ook is overleden. In zijn geschrift, dat
hij opdroeg aan Willem V, maar dat eerst veel later is voltooid, maakt Philips er
bezwaar tegen, dat kwesties van recht en staat op grond van ethische en
natuurrechtelijke beginselen worden uitgemaakt. Zelf steunt hij bij voorkeur op de
princiepen van het Romeinse Recht. Vóór alles dient de macht van den staat,
belichaamd in den vorst, te worden versterkt. Ter wille daarvan zal de vorst een
aantal van zijn rechten niet mogen vervreemden en, wanneer die hem door zijn
onderdanen in den vorm van privilegies zijn ontwrongen, dan is hij niet verplicht hen
in het genot daarvan te laten. Dit Machiavellisme avant la lettre heeft echter slechts
een beperkte strekking. Wat Philips feitelijk met zijn werk beoogt, is de afschaffing
van het leenstelsel en het breken van het overwicht van den adel in het graafschap
Holland; de middelen daartoe moeten in de onbeperkte machtsuitbreiding van den
vorst worden gezocht. Maar, terwijl hij opkomt voor gelijkheid van rechts-
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bedeling en tegenover het jus commune geen privilegium speciale wenst te doen
standhouden, hebben deze beginselen voor hem toch slechts geldigheid in het
kader van de Middeleeuwse indeling van de staatsgemeenschap en wil hij de
voorrechten van de standen, van geestelijkheid en adel, als zodanig behouden, mits
deze niet met het staatsbelang in conflict komen. Als aristocraat is hij afkerig van
elken politieken invloed van de lagere burgerij; zelfs van een recht van vereniging
in gilden wil hij niets weten; ook de boeren mogen niet in vergadering bijeen komen,
omdat de macht van den vorst daardoor zou kunnen worden geschaad.
38. Door de stichting van de universiteit van Keulen in 1389 werd voor de
Nederlandse denkers een nieuw terrein van wetenschap geopend. Sinds lang waren
te Keulen, hoofdstad van de kerkprovincie, waar het bisdom Utrecht en daarmede
een groot deel van Noord-Nederland toe behoorde, talrijke Nederlanders, die te
Parijs hun opleiding hadden genoten, als leraar aan de kapittel- en kloosterscholen
opgetreden. Bij de opening van de universiteit, die volgens de bulle van paus Urbanus
VI zou worden ingericht ‘ad instar studii Parisiensis’, waren onder de twaalf Parijse
magistri, die het eerst het studiegilde vormden, twee Nederlanders. Dit aantal heeft
zich in de volgende jaren sterk uitgebreid. Niet weinig heeft daartoe bijgedragen het
feit, dat in het college van conservatoren (wij zouden zeggen: curatoren) een van
de drie plaatsen permanent moest worden bezet door den deken van het kapittel
van St. Marie te Utrecht. Ook de eerste pedellen waren geestelijken uit het Utrechtse
bisdom. Met die uit het Zuiden kan men de Nederlandse studenten te Keulen in de
eerste eeuw van het bestaan der universiteit op ongeveer de helft van het gehele
aantal schatten. Ook de studia generalia, die de verschillende kloosterorden te
179
Keulen hadden gevestigd, waren voor een groot deel door Nederlanders bevolkt.
De universiteit van Keulen was in de eerste jaren van haar bestaan overwegend
het nominalisme toegedaan. De bezetting van de leerstoelen door magistri uit Parijs,
waar toentertijd het nominalisme overheerste, was daar niet vreemd aan. Na korten
tijd is men teruggekeerd naar de via antiqua, waaronder dan vooral moet worden
verstaan het Thomisme; daarnaast zal later ook het Albertisme een plaats gaan
opeisen. Deze terugkeer naar een meer conservatieve geesteshouding, die echter
geenszins het slaafse volgen van een bepaalde denkrichting insloot, gaat samen
met het toenemen van den invloed van de Nederlanders aan de universiteit, zonder
dat men daarbij terstond aan een verhouding van oorzaak en gevolg zal mogen
denken. Toch mag worden aangenomen, dat de excessen, waar het nominalisme
te Parijs en elders toe had geleid, onze landgenoten, die in het algemeen zich
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op een gematigd standpunt het best thuis voelden, tegen de borst hebben gestuit.
Het Thomisme, dat te Keulen gedoceerd werd, is dan ook allerminst een schoolse
navolging van het zo streng gesloten systeem van Thomas van Aquino, maar eerder
een vrije vorm van realistisch denken in Aristotelischen geest, dat ook voor gedachten
van anderen een ruime plaatst open liet. Van het nominalisme behoefden deze
Aristotelici de waardering van het concrete niet te leren; met zijn nadruk op de
betekenis van de zintuiglijke kennis en de onmiddellijke aanschouwing had Aristoteles
den grondslag gelegd voor een empirische beschouwing van de natuur en voor een
zuiverder schatting van den rijkdom, die in de concrete werkelijkheid besloten ligt.
Anderzijds kon men, evenzeer in den geest van Aristoteles, groot gewicht hechten
aan de eigen werkzaamheid van het verstand, dat op den grondslag van de
zintuiglijke waarneming zelfstandig zijn kennis opbouwt. Wie de zaak van deze zijde
bezag, kon zich verwant voelen met de traditie van het Augustinisme, die steeds
aan de activiteit van het verstand bij de doorgronding van de goddelijke en menselijke
dingen zulk een gewichtige rol had toebedeeld. Deze laatste beschouwing van het
Aristotelisme schijnt aan de universiteit van Keulen langen tijd de meest gangbare
te zijn geweest. Zij vond aanstonds contact met het neoplatoonse denken, dat te
Keulen sinds het optreden van Albert den Grote inheems was gebleven en dat daar
geleidelijk tot de richting van het Latijnse Neo-Platonisme was uitgegroeid. Zo
ontstond aan de jonge hogeschool een Aristotelisme van intellectualistisch cachet,
dat zich gaarne op Thomas van Aquino bleef beroepen en dat de intellectualistische
interpretatie van het Thomisme door de grote commentatoren van den
180
Renaissance-tijd mede heeft voorbereid.
39. Dit eigensoortig Aristotelisme schijnt vooral vasten voet te hebben gekregen
in de Keulse Dominicanenschool, waar de Nederlanders zeer talrijk waren. Uit deze
school was Johann Eckehart (1260-1327), de mysticus, reeds eerder voortgekomen.
Ook buiten het milieu van Keulen hadden de Nederlandse Dominicanen GHEERAERT
APPELMANS (± 1250-1325) met zijn Glose op den Pater noster en FLORENTIUS VAN
UTRECHT (14de eeuw) met zijn Preken zich tot tolk van deze zienswijze gemaakt,
181
terwijl ook in sommige van de Limburgse Sermoenen (14de eeuw) een soortgelijk
182
geluid zich had doen horen. Overigens heeft de andere, meer op het concrete
gerichte beschouwing van het Aristotelisme in de Nederlanden den meesten
weerklank gevonden.
De via antiqua, aldus begrepen, kon hier met de via moderna gelijk op-
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gaan. Het verschil tussen de mystiek van Jan van Ruusbroec (1293-1381), en die
van Eckehart kan tot deze verschillende belichting van Aristotelische grondbeginselen
worden teruggebracht. Ruusbroec is meer tot het reële en concrete getrokken; hij
verlaat slechts met schroom den bodem van de ervaarbare werkelijkheid; ook aan
zijn hoogste bespiegelingen weet hij steeds een bezonnen matiging aan te leggen.
183
Bij Ruusbroec's jongeren tijdgenoot GEERT GROOTE (1340-1384) is de zelfde
geesteshouding meer nominalistisch getint: hier is een expresse afkeer van hogere
bespiegeling te constateren. Geert Groote heeft het vertrouwen in de wijsbegeerte
der scholen met haar pretentieuze metaphysica geheel en al verloren en wil nog
slechts in zover aan philosophie doen, als deze, met beide voeten in de realiteit,
hem de grondwaarheden voor het zedelijk handelen en voor de practische verhouding
van den mens tot God kan leveren. De schroomvallige houding van Groote tegenover
een metaphysica, waar in het verleden al te veel misbruik van was gemaakt, alsmede
zijn nuchtere religiositeit hebben het succes van de Devotio moderna in de
Nederlanden verzekerd.
Te Keulen hebben na een tijd van overheersing van het intellectualisme de beide
opvattingen van het Aristotelisme elkaar verder in evenwicht gehouden. Voor beide
traden Nederlanders in 't geweer en in het algemeen kan worden gezegd, dat de
toonaangevende figuren aan de Keulse universiteit vrijwel alle Nederlanders zijn
geweest.
40. Als voorman van het Thomisme is in het begin van de 15de eeuw opgetreden
184
HENDRIK VAN GORKUM (1386-1431). Hij had te Parijs den titel
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van magister artium verworven en stichtte in 1419 te Keulen de bursa, later bekend
als Collegium Montanum, dat hij tot zijn dood als rector bestuurde, terwijl hij aan de
185
universiteit theologie doceerde. Hij schreef commentaren op de Sententiae en op
186
Thomas van Aquino's De ente et essentia, vervolgens Quaestiones in omnes
187
partes S. Thomae, een inleiding op de hoofdgedachten van Thomas' Summa
theologica. Hendrik paart een zeer nauwkeurige werkwijze aan een nuchteren
realiteitszin, zodat zijn commentaren als voorbeelden van een critisch realisme in
Aristotelisch-Thomistischen geest kunnen gelden.
In de volgende generatie werd het Thomisme te Keulen vertegenwoordigd door
188
Hendrik's leerling, GERARD TER STEGHEN of de Monte (begin 15de eeuw-1480) ,
afkomstig van 's-Heerenberg, naar wien de bursa, door Hendrik van Gorkum gesticht,
na diens dood Collegium Montanum genoemd werd. Hij schreef evenals zijn
189
leermeester een commentaar op Thomas' De ente et essentia, Concordantiae
190
decisionum S. Thomae, quae a quibusdam oppositae dicuntur, een abbreviatio
191
192
van Aristoteles' De anima en De secundis intentionibus, bedoeld als inleiding
op een groter werk over logica, dat verloren is. Gerard is meer tot een
intellectualistische interpretatie van de leer van Thomas geneigd, terwijl hij aan diens
verklaring van Aristoteles een volstrekt gezag toekent.
Leerling en opvolger van Gerard ter Steghen was diens familielid en dorpsgenoot
193
LAMBERT DE MONTE († 1499), bekend door zijn commentaren op Aristoteles'
194
195
Physica en De Anima, die zich zo nauw bij de commentaren van Thomas
aansluiten, dat zij tot verklaring van den tekst van Thomas worden, doch daar slechts
weinig nieuws aan toevoegen. Ook schreef hij een commentaar op de Summulae
logicales van Petrus Hispanus.
41. Naast en tegenover het Thomisme is echter in de eerste helft van de 15de
eeuw aan de universiteit van Keulen een wijsgerig-theologische rich-
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ting tot bloei gekomen, die als Albertisme bekend staat, en waarin aansluiting wordt
gezocht bij de Neoplatoonse elementen uit het denken van Albert den Grote, terwijl
daarenboven ook weer voor die zijden van het levenswerk van Albert de aandacht
gevraagd werd, welke door het Thomisme waren verwaarloosd, met name voor de
verdiensten van den doctor universalis voor natuurwetenschap en
196
natuurphilosophie. De eerste oorsprong van dit Albertisme schijnt wederom te
moeten worden gezocht in de facultas artium te Parijs, waar het zou zijn opgezet
als een poging tot oplossing van de twistvragen tussen via antiqua en moderna.
Het heeft echter zijn betekenis voor de geschiedenis van de wijsbegeerte eerst
gekregen te Keulen, waar het voornamelijk, ja zelfs bijna uitsluitend door
Nederlanders is gedragen. Reeds in 1422 waren de aanhangers van de via antiqua
te Keulen verdeeld in Thomisten en Albertisten. Het Scotisme komt nauwelijks meer
ter sprake; het nominalisme is vrijwel geheel verdwenen.
42. De voornaamste woordvoerder van het Albertisme te Keulen is HEYMERIC VAN
197
DE VELDE of A CAMPO (± 1390-1460), uit Son (N.B.). Hij studeerde te Parijs artes
en theologie en raakte er bekend met het Albertisme, dat daar door zekeren Joannes
a Nova Domo (van Nieuwenhuis?) werd gedoceerd. In 1422 kwam hij op uitnodiging
van Hendrik van Gorkum naar Keulen om zijn theologische studie te voltooien en
hij trad daar vervolgens op als hoogleraar, eerst in de wijsbegeerte, later in de
theologie; in 1432 werd hij als rector van de universiteit afgevaardigd naar het
Concilie van Basel; in 1435 nam hij een benoeming aan te Leuven, waar hij tot zijn
dood is werkzaam gebleven en bij de organisatie van het onderwijs in de theologie
een belangrijke rol heeft gespeeld. Met Nicolaus van Cues, die zijn lessen te Keulen
had gevolgd, onderhield hij ook later betrekkingen van vriendschap.
198
Heymeric's Problemata inter Albertum Magnum et S. Thomam (1423-26) worden
beschouwd als het Evangelie van het Keulse Albertisme. Als twistpunten tussen de
twee scholen noemt hij hier: het beginsel van individuatie, het onderscheid van de
engelen, potentialiteit of actualiteit van de materie, de kwestie, of de stof tot het
wezen van de stoffelijke dingen behoort, voorts of het verstand voor geheel den
omvang van zijn kennis van de zintuigen
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afhankelijk is, ten slotte de kwestie van de verhouding van zijn en wezen, waarbij
door van de Velde aan Albert den Grote de loochening van het werkelijk onderscheid
tussen deze beide wordt toegeschreven. Van de verdere werken van Heymeric van
de Velde worden hier slechts genoemd: Quaestiones op logische, physische en
199
200
ethische werken van Aristoteles, Theoremata totius universi, Promptuarium
201
argumentorum disputatorum inter Lilium Albertistam et Spineum Thomistam,
Reparationes naturalis philosophiae secundum processum Albertistarum et
202
Thomistarum. In zijn Compendium primae philosophiae, quod intitulatur
203
Philosophiae flores, gaat hij uit van een aantal theoremata, meest getrokken uit
Proclus, welke hij als axioma's beschouwt, waaruit op het voorbeeld o.a. van Alanus
van Rijssel geheel de zijnsleer volgens mathematische methode door hem wordt
afgeleid. Behalve Proclus' Elementatio theologica heeft misschien ook de Summa
de bono van Albert's leerling Ulrich van Straatsburg hem als bron gediend. In
Neoplatoonsen geest wordt het ontstaan van de dingen verklaard als een
trapsgewijze voortkomen van alle zijn uit God, waar de hierarchische ordening van
al het geschapene en de terugkeer van alles tot zijn oorsprong in God mee
corresponderen. Met deze theorieën verbindt Heymeric ook de leer van de
lichtmetaphysiek, die wij bij Willem van Moerbeke en Hendrik Bate hebben leren
kennen.
43. Het is niet bekend, of Heymeric van de Velde tijdens zijn werkzaamheid te
Leuven nog aanhangers voor het Albertisme heeft gewonnen. Onder zijn volgelingen
te Keulen worden genoemd de Nederlanders: GERARD VAN HARDERWIJK († 1503),
schrijver van een commentaar secundum doctrinam Alberti Magni op de logica van
204
Aristoteles, van een Compendium op diens Physica en van een commentaar op
205
de Summulae logicales van Petrus Hispanus; verder de Augustijn JAN VAN
HULSHOUT († 1489), van Mechelen, hoogleraar in de wijsbegeerte en later in de
206
theologie, die commentaren heeft nagelaten op de Sententiae, op Aristoteles' De
207
208
anima en op diens Parva naturalia, KOENRAAD VAN KAMPEN, GODFRIED VAN
GRONINGEN en ARNOLD VAN TONGEREN († 1540).
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Dat het Albertisme ook na het vertrek van Heymeric van de Velde uit Keulen nog
lang is blijven voortbestaan, blijkt uit de bestrijding, die het aan de Keulse universiteit
van de zijde van de Thomisten ondervond. Nog in 1456 schreef Gerard ter Steghen
209
zijn Tractatus ostendens concordiam inter S. Thomam et venerabilem Albertum
tegen van de Velde's Problemata. De aangevallene antwoordde van Leuven uit met
210
211
een Invectiva, tegen welke Gerard weer een Apologia in het licht gaf. Nog andere
Thomisten mengden zich in den strijd, die hoofdzakelijk tussen Nederlanders werd
uitgevochten. Tegen het laatste kwart der 15de eeuw wordt echter van het Albertisme
niet meer gehoord.
44. Verwant met de school van het Albertisme is ten slotte de doctor exstaticus,
212
DIONYSIUS VAN RYCKEL, bekend als DIONYSIUS DE KARTUIZER (1402/3-1471), die
als de meest representatieve figuur van de Nederlandse wijsbegeerte van de 15de
eeuw kan worden beschouwd en die tevens een van de belangrijkste plaatsen
inneemt in de Nederlandse mystiek. Hij is geboren te Ryckel bij St. Truiden en
studeerde te Keulen (1421-24), waar tijdens zijn studietijd met het verschijnen van
Heymeric van de Velde's Problemata de strijd tussen Albertisme en Thomisme was
begonnen. De Nederlandse Thomisten Jacob van Sweyve O.P., Hendrik van Gorkum
213
en Bernard van Reida († 1466) waren zijn leermeesters in de wijsbegeerte. Als
magister artium trad hij in 1424 in de Kartuize te Roermond, waar hij tot zijn dood
een leven van ongewone heiligheid heeft geleid. Van zijn klooster uit werd hij echter
in de talrijke problemen betrokken, die kerk en staat van zijn dagen in zo hevige
mate beroerden. Met Philips van Bourgondië en Karel den
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Stoute was hij door vriendschap verbonden. In zijn vaderland Gelre wist hij tussen
hertog Arnold en diens zoon Adolf een verzoening tot stand te brengen. Hij genoot
in hoge mate het vertrouwen van Nicolaus van Cues, dien hij op zijn visitatiereizen
naar de kloosters in de Nederlanden (1451-52) meermalen vergezelde. Evenals
Cusanus was hij een overtuigd voorstander van de ‘hervorming der kerk in hoofd
en leden’. In tal van geschriften heeft hij het probleem van de binnen-kerkelijke
reformatie besproken.
Dionysius is van de vruchtbaarste schrijvers van de gehele Middeleeuwen. Behalve
commentaren op de Sententiae, op De consolatione philosophiae van Boëthius en
op de Pseudo-Areopagitica schreef hij een Summa fidei orthodoxae, een
Compendium philosophicum et theologicum en talrijke andere werken op wijsgerig,
214
theologisch, ascetisch en mystisch gebied. Zijn opvattingen over theorie en practijk
van het geestelijk leven sluiten aan bij die van de Moderne Devotie.
Zonder een oorspronkelijk denker te zijn is Dionysius door zijn ruimheid van blik
en kracht van synthese in staat geweest, de gehele wijsbegeerte en theologie van
de via antiqua voor zijn tijdgenoten samen te vatten tot een eenheid van gedachten,
die in haar opbouw aan de grote stelsels van de 13de eeuw herinnert, maar die zich
tevens van de uiterlijke vormen van de Scholastiek begint los te maken. In zijn
jeugdjaren was Dionysius Thomist, maar in de periode van zijn voornaamste werken
heeft hij zich meer en meer naar het Albertisme georiënteerd, zonder zich daaraan
geheel te binden. Hij verwerpt dan de Thomistische theorie van het werkelijk
onderscheid van zijn en wezen, dat hij in zijn vroegste (thans verloren) jeugdwerk
De ente et essentia nog had verdedigd, en het Thomistisch beginsel van individuatie,
waarvoor hij de opvatting in de plaats stelt (welke dichter bij Hendrik van Gent dan
bij Albert den Grote schijnt aan te sluiten), dat de dingen door het actuele bestaan
geïndividueerd worden. Verder ontkent hij, dat het verstand voor geheel zijn kennis
van de beelden der zintuiglijke waarneming afhankelijk zou zijn. Hij acht het in staat
tot een directe kennis van het wezen der onstoffelijke zelfstandigheden. Het wezen
van God echter kan het verstand direct slechts op vage en onvolmaakte wijze
kennen; van het bestaan van God heeft het een onmiddellijke kennis. Ten slotte
spreekt Dionysius zich uit voor de volkomen potentialiteit van de materie en voor
de lichtmetaphysiek.
Dionysius geeft herhaaldelijk blijk van zijn sympathie voor de theorieën van de
docta ignorantia, zoals die door Nicolaus van Cues werden verkondigd. Aan het
menselijk weten kent hij in vergelijking met de geheimen van de Christelijke
openbaring slechts geringe waarde toe. Hoewel hij zich door-
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lopend met metaphysische problemen bezig houdt, schijnt hij toch de bevoegdheid
van de rede op metaphysisch terrein voor zeer beperkt te houden. In de theologie
gaat de ontkenning bij hem boven de bevestiging. De geest van het nominalisme,
die in alle denkrichtingen van de 15de eeuw was doorgedrongen, is ook hem niet
vreemd gebleven. Ook bij zijn diepste bespiegeling op wijsgerig, theologisch en
mystisch gebied weet hij toch een opmerkelijken zin voor het concrete te bewaren.
45. Terwijl Nederlandse denkers te Keulen zich roerden en hun leerlingen de
onder hen opgedane vorming naar het vaderland meebrachten, verkregen de
Nederlanden door de stichting van de universiteit van Leuven een eigen
wetenschappelijk centrum, dat de beste krachten naar zich toe zou trekken en
langen tijd aan het wijsgerig en theologisch leven in onze streken richting zou geven.
Als nationale hogeschool, die uit alle Nederlandse gewesten haar professoren en
studenten betrok, heeft Leuven de staatkundige eenwording van de Nederlanden
mee voorbereid.
De universiteit van Leuven is niet zoals die van Parijs en tal van andere uit de
samenvoeging van reeds bestaande scholen ontstaan, maar zij is in 1425 op
aandringen van hertog Jan IV van Brabant door paus Martinus V als een nieuw
studium generale in het leven geroepen. Later werden ook verschillende
kloosterscholen met haar personeel bij de universiteit ingelijfd. Het wijsgerig
onderwijs, dat aan vier paedagogieën of colleges, genaamd De Valk, Het Varken,
De Lelie en De Burcht, werd gegeven, droeg een bij uitstek propaedeutisch karakter,
zodat in den loop van de 15de eeuw wijsgerige disputen van enige betekenis vrijwel
alle in de theologische of in de medische faculteit werden uitgevochten.
De eerste hoogleraren, die aan de nieuwe universiteit werden beroepen, waren
haast allen Nederlanders, die te Keulen volgens de te Parijs beproefde regels en
gewoonten hun opleiding hadden ontvangen; sommige kwamen rechtstreeks uit
Parijs, een enkele ook uit Italië. Het onderwijs aan de Leuvense hogeschool was
dan ook niet alleen georganiseerd naar het voorbeeld van dat te Parijs: het was ook
geheel van den geest van Parijs doordrongen. Door Leuven heeft Frankrijk opnieuw
op de vorming van de Nederlandse wetenschap bevruchtend gewerkt. Meer dan
vroeger werd echter thans die invloed zelfstandig opgenomen en aan eigen aanleg,
behoeften en denkgewoonten aangepast. Dit blijkt reeds aanstonds uit het standpunt,
dat de universiteit van meet af in den strijd tussen via antiqua en moderna heeft
ingenomen. Hoewel officiëel de eerste gevolgd werd en het nominalisme evenals
te Keulen werd bestreden, hechtte men toch in het algemeen weinig belang meer
aan het nauwkeurig vasthouden aan de traditie der scholen, zodat de verschillen
tussen Thomisme en Scotisme geleidelijk ver-
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dwenen en ook tussen via antiqua en moderna overgangen werden gezocht en
gevonden.
Door de reglementen van de facultas artium werd het volgen van Aristoteles van
meet af verplicht gesteld. Het gevolg daarvan is geweest, dat het onderwijs in de
wijsbegeerte op den duur geheel is opgegaan in de verklaring van Aristoteles en
de behandeling van zijn commentatoren, onder wie Scotus een zekere voorkeur
schijnt genoten te hebben, al werden Thomas en Albertus niet vergeten. Voor
verschillen van interpretatie en vrijheid van mening werd intussen voldoende ruimte
gelaten. Er bleef echter weinig gelegenheid over voor eigen probleemstellingen of
oorspronkelijke oplossingen, omdat alle denkbare vragen reeds vroeg of laat door
den Stagiriet of zijn verklaarders waren gesteld en op de een of andere, soms op
verschillende wijzen reeds waren beantwoord. Men moest zijn toevlucht zoeken in
een verdere analyse van de problemen en men verloor zich geleidelijk in een menigte
van verfijnde distincties, die wel konden dienen om het logisch vernuft door oefening
te scherpen, maar die alle werkelijk belang voor de wijsbegeerte hadden verloren.
In den loop van de 15de eeuw is de scholastieke philosophie te Leuven zo goed
als elders innerlijk uitgebloeid. Didactische overwegingen wonnen 't op den duur
van de wetenschappelijke belangstelling. De tijd van de handboeken gaat aanbreken,
waarbij van oorspronkelijkheid welbewust wordt afgezien. Maar zolang er wijsgerig
onderwijs werd gegeven, kon aan de brede schare gestudeerden een vorming
worden meegegeven, die op hun gehele ontwikkeling haar stempel bleef drukken.
De ruime verspreiding van wijsgerige gedachten, die zich in het gehele Nederlandse
cultuurleven van de 15de en 16de eeuw, ook in het Noorden, doet gelden, is voor
een groot deel aan de universiteit van Leuven te danken.
46. In de eerste jaren van het bestaan van de universiteit treden slechts weinig
namen naar voren, waar wijsgerige publicaties aan zijn verbonden. Met den Albertist
Heymeric van de Velde († 1460), sinds 1435 hoogleraar in de theologie, hebben
wij reeds kennis gemaakt. Wij weten echter niet, of het Albertisme bij zijn onderwijs
te Leuven nog verder een rol heeft gespeeld. Zijn commentaar op het vierde boek
van de Sententiae volgt in kwesties van logica en kennisleer de oplossing van
Scotus, zonder zich aan diens opvattingen geheel gewonnen te geven. Van de
Velde heeft te Leuven van meet af aan een invloedrijke positie ingenomen en hij
genoot daar het algemene vertrouwen, waaruit kan worden opgemaakt, dat aan de
vrijheid van mening door het jonge studium generale een ruime plaats werd gelaten.
215
Van HENDRIK VAN LOEN (1406-1481) , stichter en eerste rector van het college
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Het Varken, eerst lid van de facultas artium, later in de theologische faculteit
opgenomen en ten slotte in de orde der Kartuizers getreden, bezitten wij een
216
commentaar op de Ethica van Aristoteles. Ook JAN LEYTEN, van Hasselt, eerste
titularis voor de ethiek in de facultas artium, heeft een commentaar op de Ethica
nagelaten. Vaak was het professoraat in de wijsbegeerte de voorbereiding op een
leerstoel in de godgeleerdheid. Wij zien dan ook dikwijls de jeugdige docenten van
de facultas artium tegelijkertijd theologie studeren en na het behalen van de
theologische graden een zetel in de ‘sacra facultas’ verkrijgen. Tijd voor wijsgerige
publicaties schoot bij die dubbele bezigheid niet over en, wat zij later in het licht
gaven, was meestal overwegend van theologischen aard.
217
47. De kwestie van de futura contingentia, door twee Leuvense hoogleraren,
218
HENDRIK VAN SOMEREN bij Helmond (1420-1472) en PETRUS VAN DER BEKEN of
219
DE RIVO, uit Aalst of uit Assche in Brabant († 1499), met felheid omstreden, bracht
in de zestiger en zeventiger jaren van de 15de eeuw enige afwisseling in het eentonig
bedrijf van het wijsgerig onderwijs. Reeds in 1446 en 1447 schijnt deze kwestie,
waar de publicatie van een groot aantal documenten door L. Baudry onlangs nieuw
licht op heeft geworpen, een voorspel te hebben gehad, waar wellicht Van der
Beken, maar zeker Van Someren, sinds 1440 docent in de facultas artium, bij was
betrokken. Dit voorspel eindigde met het verbod tot het openlijk onderwijzen van
een aantal stellingen, waar door een lid van de faculteit de aandacht op was
gevestigd. De geïncrimineerde stellingen zijn van uiteenlopenden inhoud en geven
geen grond om voor- en tegenstanders zonder meer als nominalisten en realisten
tegenover elkaar te plaatsen. Een ervan behelst de Averroïstische theorie van de
eenheid van het verstand in alle mensen, sommige zijn van nominalistische strekking,
één enkele heeft betrekking op de futura contingentia.
De zaak bleef voorlopig rusten. Van Someren begaf zich naar Parijs, ter studie
in de theologie; hij onderhield daar betrekkingen met Wessel Gansfort en behaalde
er in 1462 den doctorstitel. Intussen was hij in 1460, als opvolger van Heymeric van
de Velde, tot hoogleraar in de theologie te Leuven benoemd. In 1465 brak de strijd
voor goed uit naar aanleiding van een dis-
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puut van Van der Beken in de facultas artium. De kwestie, waar het om ging is in
grote lijnen deze: kunnen oordelen, die betrekking hebben op een toekomstige
gebeurtenis, welke noch in zich zelf noodzakelijk is, noch het noodzakelijk gevolg
van reeds aanwezige oorzaken, maar die voortkomt b.v. uit het vrije menselijk willen,
waar of vals zijn? Naar de mening van Aristoteles (Peri herm., 9), in de Scholastiek
o.a. door Petrus Aureoli († 1302) verdedigd, zijn deze oordelen noch waar, noch
vals, omdat de waarheid van een oordeel het zijn veronderstelt van hetgeen er in
wordt bevestigd en de valsheid het niet-zijn, en dus bij waar- of vals zijn van de
bedoelde oordelen de toekomstige gebeurtenis, waar zij zich over uitspreken, haar
contingent karakter zou verliezen. Bij deze opvatting sloot Van der Beken, sinds
1460 docent van de rhetorica, zich aan. Zijn realistische kennisleer maakte hem
geneigd, de rol van het verstand als vormgevenden factor bij het totstandkomen
van de kennis te verkleinen en de waarheid uitsluitend door het feitelijke, objectieve
gebeuren te doen bepalen. Om nu reeds a priori allen tegenstand te ontzenuwen
beriep hij zich op de statuten van de universiteit, die het volgen van Aristoteles bij
het onderwijs in de wijsbegeerte voorschreven. De kwestie had echter ook een
theologische zijde; als bedoelde oordelen noch waar, noch vals zijn, wat blijft er dan
over van de waarheid van de bijbelse prophetieën en welke waarde heeft dan de
kennis, die God omtrent de futura contingentia bezit?
De voorstanders van de Aristotelische opvatting waren zich van haar
onverenigbaarheid met de gegevens van de Christelijke openbaring wel bewust en
trachtten haar door allerlei restricties voor den Christen gelovige aannemelijk te
maken. De theologische faculteit kwam echter al spoedig tegen Van der Beken in
het geweer. Tot diens voornaamste tegenstanders behoorde Hendrik van Someren,
die als nominalist gemakkelijk bereid was, het verkrijgen der waarheidskennis
uitsluitend van het verstand zelf te laten afhangen. Naast de oude tegenstelling van
nominalisme en realisme speelden echter ook het verschil in denkwijze tussen
theologen en ‘artisten’, persoonlijke gevoeligheden en kwesties van academische
tucht en rechtsbevoegdheid een rol. In den beginne scheen de kwestie tussen Van
der Beken en Van Someren in geschrifte te zullen worden uitgevochten, maar toen
de facultas artium zich achter eerstgenoemde schaarde, bracht Van Someren de
zaak voor het hertogelijk hof en voor de curie te Rome, hetgeen hem in universitaire
kringen zeer kwalijk werd genomen. Ook de theologische faculteiten te Parijs en te
Keulen werden in het dispuut gemengd. In 1470 werd Van Someren uit zijn ambt
ontzet. Intussen was echter het onderzoek van de opvattingen van Van der Beken
te Rome ongunstig voor hem uitgevallen, waarop paus Paulus II den bisschop van
Doornik gelastte maat-
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regelen te nemen tegen degenen, die te Leuven ketterse theorieën verkondigden.
Van Someren, die na zijn ontslag zijn zaak persoonlijk te Rome was gaan bepleiten,
220
werd daar in het gelijk gesteld, maar overleed kort na zijn terugkeer te Leuven.
Zijn tegenstander Van der Beken werd na herhaalde aanmaningen door een bulle
van paus Sixtus IV (1474) tot herroeping van zijn mening gedwongen (1476). Aan
het pauselijk hof werd nu geen bezwaar meer gemaakt tegen zijn promotie in de
theologie en zijn opname in de theologische faculteit; tot zijn dood heeft hij daar
gedoceerd, terwijl hij als deken van St. Pieters te Leuven ook een belangrijke
221
kerkelijke functie bekleedde. In latere jaren werd hij nog betrokken in den strijd
om de hervorming van den kalender en schreef hij tegen Paulus van Middelburg
222
(1455-1533) zijn De anno, die et feria dominicae passionis et resurrectionis. Na
zijn dood werd nog uitgegeven: Elegia seu Dialogus, quomodo omnia in meliorem
223
partem sunt interpretanda.
48. Van de universiteit van Leuven is reeds in den loop van de 15de eeuw een
stuwkracht uitgegaan op het wetenschappelijke leven in geheel de Nederlanden.
De inzinking van de vorige eeuw is overwonnen. Er is in dezen tijd in brede kringen
op theologisch en philosophisch gebied zeer intens gewerkt. De kloosterorden
hebben mede onder den invloed van de Moderne Devotie een innerlijke vernieuwing
ondergaan, die ook aan de beoefening van de wetenschap ten goede is gekomen.
De visitatie van de Nederlandse kloosters door Nicolaus van Cues in de jaren
1451-52 heeft den arbeidslust aangewakkerd. Vooral de Kartuizerkloosters vormen
in deze periode met die van de Broeders van het Gemene Leven centra van
intellectueel verkeer, waar boeken worden afgeschreven en in samenwerking nieuwe
uitgaven worden voorbereid. Ook voor de wijsbegeerte is deze opleving
vruchtdragend geweest, al is er dan ook in dezen tijd weinig oorspronkelijks meer
voortgebracht. De overvloedige oogst aan geschriften getuigt intussen van een
belangstelling, die ook buiten de scholen in de brede kringen der min of meer
ontwikkelden haar weerklank moet hebben gevonden.
49. Van de Nederlanders, die in den loop van de 15de eeuw in den vreemde voor
de wijsbegeerte hebben gewerkt, verdient een bijzondere vermelding DOMINICUS
VAN VLAANDEREN (± 1425-1479), in de wereld Bou-
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Posthuum verscheen: Epithome in primam partem Dialogi G. Ockham, Lovanii, 1481; Tractatus
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Propositiones Petri de Rivo per H. de Someren collectae, ed. L. Baudry, t.a.p., 322-331.
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Lovanii, 1488, 1492.
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dewijn Lottin uit Merris of Merville in het bisdom Terwaan. Bij zijn studie in de
artes te Parijs werd hij, waarschijnlijk door Joannes Versoris († 1485), in het
Albertisme opgeleid; na enigen tijd in de facultas artium gedoceerd te hebben, begaf
hij zich naar Bologna, waar de Nederlanders in dezen tijd aan de universiteit zo
talrijk waren, dat zij sinds 1432 een eigen natio vormden; daar trad hij in 1461 in de
orde van de Dominicanen. Na in 1471 door Lorenzo de Medici als leraar der
wijsbegeerte naar Florence te zijn geroepen, doceerde hij dit vak aan de nieuw
opgerichte Academie te Pisa en vervolgens in verschillende kloosters van zijn orde,
laatstelijk te Florence, waar hij aan de pest is gestorven.
Dominicus' hoofdwerk zijn de Quaestiones supra XII libros Metaphysicae
225
Aristotelis, door hem zelf genoemd: Summa divinae philosophiae; daarnaast
schreef hij Quaestiones in Commentaria D. Thomae de Aquino super libros
226
Posteriorum Analyticorum Aristotelis, in Elenchos, sive in Opusculum S. Thomae
227
228
De fallaciis, in Aristotelis De anima, verder op de Physica, De generatione et
29
corruptione, Parva naturalla, op De coelo, Ethica Nicom., Politica van Aristoteles,
een commentaar op de Summulae logicales van Petrus Hispanus en een tractaat
230
De suppositionibus.
In deze werken doet Dominicus van Vlaanderen zich kennen als een overtuigd
en militant Thomist. Voor Aristoteles koestert hij groten eerbied, maar hij interpreteert
hem steeds in Thomistischen geest. Toch weet hij zijn wijsgerige beginselen toe te
passen op de vraagstukken, die in zijn tijd actueel waren. Daardoor wordt hij genoopt
tot een doorlopende, vaak scherpe bestrijding van Scotisten en nominalisten,
Albertisten en ‘schijn-Thomisten’, die het met de zuiverheid van leer van het
Thomisme zo nauw niet nemen. In zijn critiek op Albert den Grote is hij zeer
gematigd; opvallend veel moeite doet hij om de overeenstemming tussen Albert en
Thomas aan te tonen.
In zijn Summa vindt hij gelegenheid tot het ontwerpen van een streng gesloten
systeem van Thomistische metaphysiek, waardoor hij in de Laatscho-
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BNB, VI, 115-117; Pacquot, i.a.p., XIV, 191-194; De Wulf, Phil. en Belg., 175-176; G.
Meersseman, Een Vlaamsch wijsgeer: Dominicus van Vlaanderen, TT, I (1930), 385-400;
dez., Het geestelijk en wijsgeerig midden van Dominicus van Vlaanderen, t.z.p., 590-592; U.
Schikowski, Dominicus de Flandria, O.P., sein Leben, seine Schriften, seine Bedeutung, AFP,
X (1940), 169-221; L. Mahieu, Dominique de Flandre, sa métaphysique, Paris, 1942.
Venetiis, 1496, 1499, 1637, Coloniae, 1621.
Venetiis, ca. 1486-1500.
Venetiis, 1496, 1565.
Venetiis, 1503, 1518.
Venetiis, 1502.
De laatstgenoemde onuitgegeven.
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lastiek een afzonderlijke en enige plaats inneemt en den eretitel van ‘inter
philosophos Thomistarum princeps’ verdient. Een dergelijke grondige behandeling
van de gehele metaphysica beschouwt hij als een noodzakelijke voorbereiding op
de studie van de theologie. Met de theologie zelf heeft hij zich weinig ingelaten.
50. In de eerste helft van de 16de eeuw beleefde het nominalisme aan de
universiteit van Parijs nog een laatste periode van bloei onder leiding van den Schot
John Mair (Joannes Maior, 1478-1540), die verschillende Nederlanders onder zijn
leerlingen heeft gehad. Tot dezen behoort vooreerst PIETER CROCKAERT, van Brussel
231
(± 1465-1514), die op voorbeeld van zijn leermeester een commentaar schreef
232
op de Summulae logicales van Petrus Hispanus, maar in 1503 in de orde van de
Dominicanen trad en tot het Thomisme overging. In deze tweede periode van zijn
233
werkzaamheid commenteerde hij Thomas' De ente et essentia en diens Secunda
234
235
secundae, alsmede, in Thomistischen geest, Aristoteles' Logica, Physica en De
236
anima. Aan het College van St. Jacques te Parijs had Crockaert als leerling
Francesco de Vitoria (1483-1546), den grondlegger van de moderne
volkenrechtswetenschap, door wien de denkbeelden van Hugo de Groot op dit
gebied in sterke mate zijn beïnvloed, alsook Vincent Dierckx uit Haarlem († 1526),
later hoogleraar te Leuven, dien wij nog zullen ontmoeten als tegenstander van
Erasmus.
Leerling en geestverwant van John Mair was ook JORIS VAN BRUSSEL (geb. na
237
1450), die evenals Crockaert een commentaar schreef op de Summulae
238
logicales , maar zich in zijn latere werken bij het Scotisme aansloot, zonder zijn
sympathie voor de nominalistische denkwijze geheel op te geven. Met Th. Bricot
239
publiceerde hij Textus tocius logicae alsook commentaren op een aantal werken
van Aristoteles in modern-Scotistischen geest; deze sluiten nauw aan bij den tekst
en verliezen zich in de meest vér gaande subtiliteiten.
De laatste leerling van John Mair, dien wij hier moeten vermelden, is
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JAN DULLAERT, uit Gent (1471-1513), die Aristoteles' Peri hermeneias, Physica
242
243
met De coelo et mundo en Meteora in nominalistischen zin verklaarde en zich
niet minder dan Joris van Brussel aan de onbeduidendste subtiliteiten schuldig
maakte. Zijn leerling J.L. Vivès (1492-1540) getuigde door het onderwijs van Dullaert
een grondigen afkeer van de Scholastieke methoden te hebben opgedaan.
De Nederlandse nominalisten te Parijs zijn de laatste vertegenwoordigers van de
Nederlandse wijsbegeerte der Middeleeuwen. De tijd van het Humanisme is
aangebroken. In de eerstkomende decennia zal de Scholastiek de aanvallen van
de Humanisten op haar denkwijzen en methoden moeten doorstaan. Maar zij zal
ook in de Nederlanden uit die aanvallen te voorschijn komen met een versterkt
bewustzijn van eigen kracht en haar bestaan nog langen tijd weten te rekken. In de
Zuidelijke Nederlanden blijft Leuven haar voornaamste steunpunt; later zal Dowaai
daar nog bij komen. Aan de hogescholen van het Noorden, na de scheiding ontstaan,
wordt haar van meet af door de overheid de leiding van het wijsgerig onderwijs
opgedragen.

4. De ontmoeting van Scholastiek en Humanisme
1. In den loop van de 15de eeuw verspreidden de denkbeelden van het Humanisme
zich in de Nederlandse gewesten en vonden er in brede kringen een gunstig
244
onthaal. Men behoefde ten onzent den invoer van de Humanistische theorieën
uit het buitenland niet af te wachten om zich aan een ideaal van zuiver en eenvoudig
denken en schoonheid van expressie op het
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voorbeeld van de klassieken gewonnen te geven. De Moderne Devotie heeft met
haar afkeer van de ontaarde Scholastiek en haar roep om zuivering van het denken
den weg voor het Humanisme hier te lande voorbereid. In de IJsselsteden zouden
de Humanistische ideeën dan ook het eerst wortel schieten. Jan Cele (1350-1417),
als rector van de stadsschool van Zwolle de vader van het Humanistisch Gymnasium,
was intiem bevriend met Geert Grote en geheel van diens geest doordrongen. De
Broeders van het Gemene Leven verspreidden het leerplan van Zwolle in
Oost-Nederland en het aangrenzende West-Duitse cultuurgebied.
De universiteit van Leuven, in de 15de eeuw het bolwerk van de Nederlandse
Scholastiek, is in die zelfde eeuw de eigenlijke bakermat van het Nederlandse
Humanisme geworden. Misschien heeft Wessel Gansfort daar reeds omstreeks
1452 met het Humanisme kennis gemaakt, maar zeker is Agricola er in de zestiger
jaren voor de nieuwe ideeën gewonnen. Nederlanders als Martinus van Delft, Willem
Hermans van Gouda en Arnold de Boot van Gent brachten in de tweede helft der
15de eeuw de Humanistische denkbeelden over naar Parijs, waar de facultas artium
door hen met een nieuwen geest werd bezield. De invloed van Leuven strekte zich
uit over geheel de Nederlanden, terwijl de scholen van het Oosten, van Groningen
tot Roermond, in nauw contact bleven met Duitsland. Alexander Hegius (1433-1498),
leerling en vriend van Agricola, introduceerde de beginselen van het Humanisme
in de kapittelschool te Deventer, waar tal van vooraanstaande Humanistische
paedagogen hun eerste vorming hebben ontvangen.
2. Was het aanvankelijk de schone vorm van de antieke schrijvers, die de aandacht
en bewondering trok, weldra ging men er zich rekenschap van geven, dat ook de
inhoud van de klassieke geschriften in zijn strekking tot bevordering van de
harmonische ontwikkeling der natuurlijke eigenschappen en vermogens van den
mens voor den Christen gelovige iets kon betekenen.
De oudste Nederlandse Humanisten, Rudolph Agricola (1444-1485) en zijn
tijdgenoten, verwachtten van de studie der klassieke talen en van de lectuur van
denkers en dichters der Griekse en Romeinse Oudheid een zuivering van het kerkelijk
en godsdienstig leven en een opbloei van zedelijkheid en deugd. Eerst later komt
de gedachte op, dat het natuurlijk levensideaal, hetwelk men bij de Ouden getekend
vond, met dat van het Christendom in wezen overeenstemt, ja zelfs ermee samenvalt
en, zonder zijn eigen karakter te verliezen, van de Christelijke openbaring een
hogere wijding kan ontvangen. Men ontdekte, dat de waarden der humanitas, die
van de ontplooiing van alle gaven, welke den mens van nature zijn geschonken,
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door het Christendom worden bekrachtigd, en men vond in de bronnen van het
Christendom elementen van zuivere menselijkheid terug.
3. Dat men bepaaldelijk tot de bronnen moet teruggaan om deze ontdekking te
kunnen doen, en dat de Scholastieke wetenschap met haar al te verfijnde
bespiegelingen het uitzicht daarop heeft vertroebeld, is een overtuiging, die voor
de voornaamste Nederlandse Humanisten reeds vroegtijdig gemeengoed is
geworden. Zo zij den naam van ‘Bijbelse Humanisten’ bij uitstek verdienen, dan is
dat, omdat zij zich voor hun waardering van het menselijke meer dan hun
geestverwanten in het buitenland op overeenstemming met geest en leer van de
H. Schrift hebben beroepen, maar anderzijds ook van de practijk van het
Humanistisch levensideaal een versterking en verdieping van den waren Christelijken
geest hebben gemeend te mogen verwachten. Het cultuurideaal, dat de klassieken
hen hadden leren bewonderen, was voor hen van het heilsideaal der Christelijke
openbaring niet gescheiden, noch te scheiden. De Nederlandse Humanisten
beschouwden hun werk voor de bonae litterae dan ook als een werk van zuivering
en verdieping, waar zowel de wetenschap als de godsdienst de gunstige gegevolgen
van zou ondervinden. Van het onderwijs, dat met de Humanistische vorming de
nieuwe idealen aan het jonge geslacht zou moeten doorgeven, hadden zij dan ook
de schoonste verwachtingen. Dat zij er zich vaak geen rekenschap van gaven, op
grond van welke beginselen het streven naar volledig mens-zijn met de
grondgedachten van het Christendom omtrent zonde en verlossing kon worden
overeengebracht, doet aan de zuiverheid van hun bedoelingen niet af. Het behoeft
echter niet te verwonderen, dat die goede bedoelingen te ener en te anderer zijde
niet steeds werden gewaardeerd. Het zelfbewustzijn en de eigengereidheid, waardoor
het optreden van de Humanisten veelal werd gekenmerkt, lokten bij de dragers van
de wetenschappelijke en de godsdienstige traditie vaak reacties uit, die wellicht
door meer gematigdheid van de andere partij hadden kunnen worden voorkomen.
Vond het Humanisme bij sommige kerkelijke gezagsdragers ook in ons land - wij
denken b.v. aan bisschop David van Bourgondië - erkenning en steun, door anderen
werd het met wantrouwen ontvangen en somtijds met kerkelijke machtsmiddelen
bestreden. Bij de verhouding van het Humanisme tot de Kerk, die door het uitbreken
van de Hervorming zulke delicate vormen heeft aangenomen, mogen wij hier echter
niet stilstaan. Voor ons onderwerp is alleen van belang de houding, die de
Humanisten en speciaal de Nederlandse Humanisten hebben aangenomen tegenover
de wetenschap en de wijsbegeerte van den voortijd, die wij met hen gemakshalve
onder den naam van ‘de Scholastiek’ zullen samenvatten.
4. Wanneer wij nu de uitingen van de Nederlandse Humanisten met be-
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trekking tot de Scholastiek nagaan, dan valt het op, dat zij over het algemeen hun
ontboezemingen in minder felle vormen hebben gegoten dan in het buitenland veelal
de gewoonte was. Toch komen ook bij hen de zelfde bezwaren voor, die in alle
landen van Europa tegen de Scholastiek werden ingebracht en die voor een groot
deel maar al te zeer gegrond moesten worden genoemd. Daar was vooreerst de
uit den treure herhaalde klacht over de barbaarse taal, waarin de Scholastieke
geschriften vrijwel alle waren geschreven. Wie het klassiek Latijn met zijn scherpte
en sierlijkheid van expressie eenmaal had leren smaken, moest inderdaad tegenover
het Latijn van de Laatscholastiek, dat de schoonheid van den vorm geheel terzijde
had gesteld, een zekeren afkeer gevoelen, die echter door de Humanisten welbewust
werd aangewakkerd en tot voorwendsel gemaakt van een bestrijding, die vorm en
inhoud vaak niet voldoende uiteenhield. Wanneer de Humanisten aan de
Middeleeuwers verweten, dat zij door miskenning van de normen der zuivere Latiniteit
tekort hadden gedaan aan de verwerkelijking van de geestelijke eenheid der
Christenheid, dan was de bewering te tastbaar overdreven, om nog enig gewicht
in de schaal te kunnen leggen. Een tweede bezwaar, meest weinig gemotiveerd,
maar als een modeleus door den een van den ander overgenomen, gold de
uitsluitende heerschappij van Aristoteles in de wijsgerige scholen. De Humanisten
waren merendeels te weinig wijsgerig ontwikkeld om zakelijke moeilijkheden tegen
de Aristotelische philosophie aan te voeren, maar zij stelden het volgen van
Aristoteles voor als een verslaving van den geest en veroordeelden de onderwerping
aan den heidensen wijsgeer als den Christen denker onwaardig. De taal van den
Latijnsen Aristoteles-tekst gaf hun daarbij voor hun bestrijding een welkom houvast.
Ook de methoden van de Laatscholastiek moesten het niet zonder reden bij de
Humanisten ontgelden. De eindeloze distincties en subdistincties, waarin het betoog
van de Scholastieke geschriften der 15de eeuw zich veelal verloor, vormden een
gemakkelijk trefpunt voor den hoon en den spot, waarmede tal van Humanisten de
contemporaine wijsbegeerte en theologie overlaadden. De formalistische dialectiek
van Scotistische herkomst, die zich bij de Aristoteles-interpretatie van de
Laatscholastiek meer en meer had ingeburgerd, gaf nog gereder aanleiding tot het
verwijt van ongegronde gedachtenconstructies en zinloos woordenspel. Onder de
Humanisten in de Nederlanden zijn zowel nominalisten als realisten aan te wijzen;
merendeels hebben zij in een van beide scholen hun opleiding ontvangen, maar
met hun oriëntatie naar de Humanistische idealen verliest het onderscheid tussen
de richtingen voor hen zijn betekenis en, naar mate het Humanisme veld wint, gaat
het interesse in den strijd tussen via antiqua en moderna geleidelijk verloren.
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De voornaamste zakelijke bezwaren tegen de Scholastiek komen echter pas aan
de orde in een later tijdvak. Dan zal worden gewezen op het waarlijk ontstellend
gebrek aan juiste begrippen, zelfs over de voornaamste theorieën van het
Aristotelisme, zoals het hylemorphisme en de leer van de zielsvermogens, dat zich
in brede kringen van de Scholastiek vertoonde. Dan zal ook tot de Scholastiek het
verwijt kunnen worden gericht, dat zij haar metaphysica niet tijdig heeft aangepast
aan de ontwikkeling van de natuurwetenschap en zich hardnekkig heeft vastgeklampt
aan het verouderde wereldbeeld, dat Aristoteles haar had geleerd.
5. De strijd van de Bijbelse Humanisten in de Nederlanden tegen de dialectische
bespiegelingen van de Scholastiek loopt gedeeltelijk met die van de Moderne Devotie
parallel. Maar terwijl de Humanisten uit wetenschappelijke motieven zich daartegen
verzetten, brachten de Devoten gaarne de nutteloosheid van bespiegeling en
discussie voor het zieleheil naar voren. Ook waar het ging om een practische
levenswijsheid, bij voorkeur te ontlenen aan de H. Schrift en de Vaders, konden
Bijbels Humanisme en Moderne Devotie in Nederland elkaar ontmoeten. In
persoonlijk contact van haar voormannen hebben beide bewegingen elkaar bevrucht.
De zwakke zijde van de Humanisten bij hun bestrijding van de Scholastiek is
intussen hierin gelegen, dat zij, mede ten gevolge van hun overwegend philologisch
gerichte belangstelling, verzuimd hebben voor de door hen gewraakte theorieën
iets anders en beters in de plaats te stellen. Een eigen wijsbegeerte heeft het
Humanisme niet opgeleverd. Het zal dan ook niet nodig zijn in het kader van dit
boek aan de Nederlandse Humanisten een uitvoerige bespreking te wijden.
245
6. Van RUDOLPH AGRICOLA (1444-1485), den eersten Nederlandsen Humanist
246
van betekenis, bezitten wij een Oratio in laudem philosophiae, door hem te Ferrara
in 1466 uitgesproken. De wijsbegeerte vat hij in Scholastieken geest op als het
geheel der zeven artes liberales, of ook ruimer, in loutere woordverklaring, als het
streven naar kennis en wetenschap, en meer zakelijk als de begeerte om het
goddelijke en menselijke te doorgronden, verbonden met een trachten naar edel
leven. De laatste definitie, die tot Philo van Alexandrië schijnt terug te gaan, komt
in de Middeleeuwen sinds Cassiodorus herhaaldelijk voor. Heeft Agricola met zijn
woord- en zaakverklaring van de philosophie dus niets nieuws gebracht, de verdere
inhoud van zijn rede is een treffend voorbeeld van de kunst, die de Humanisten zo
wel verstonden, om met vele woorden weinig te zeggen.
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Van iets meer belang voor de wijsbegeerte is Agricola's hoofdwerk De inventione
247
dialectica, een verhandeling over het zoeken en het verwerken van de stof voor
de redenering en over de wijze om die voor het gestelde doel bruikbaar te maken.
Hoewel aan zijn oplossing van het probleem der universalia duidelijk te merken is,
dat Agricola het realisme, dat hij uit zijn studiejaren te Keulen en te Leuven had
meegekregen, steeds getrouw is gebleven, ziet hij toch met zeker misprijzen op de
tegenstelling van via antiqua en moderna neer. In gematigde termen oefent hij critiek
uit op het slaafse volgen van Aristoteles. Zelf heeft hij de stof voor zijn verhandeling
grotendeels ontleend aan de Summulae logicales van Petrus Hispanus. Was de
inhoud dus voor de tijdgenoten niet onbekend, de sierlijke vorm van Agricola's
geschrift heeft dit een ruime verspreiding verzekerd. Niet enkel op Nederlandse
Humanisten als Alexander Hegius (1433-1498) heeft de invloed van De inventione
dialectica gewerkt, maar ook op Ph. Melanchton (1497-1560) en, door bemiddeling
van J. Sturm (1507-1589), op Pierre de la Ramée (1515-1572), zodat de eerste
vernieuwing van betekenis, die aan de Aristotelische dialectiek is aangebracht, nl.
die van het Ramisme, in eerste instantie aan den Nederlander Agricola te danken
is.
248
7. Evenals Agricola was ook WESSEL GANSFORT (1419-1489) te Keulen in het
realisme opgeleid; hij werd er in 1452 door Herwicus van Amsterdam tot magister
artium bevorderd en doceerde zelf, eerst te Keulen, later naast zijn vroegeren
Keulsen leermeester te Heidelberg, in realistischen geest in de facultas artium.
Disputen, te Parijs met Hendrik van Someren en Nicolaas van Utrecht gehouden,
deden hem echter eerst naar het formalisme van de Scotistische School, later naar
de via moderna overgaan. In hoever het nominalisme van Wessel's latere jaren op
zijn theologische overtuigingen van invloed geweest is, moet hier buiten beschouwing
blijven. Zijn belangstelling is overwegend gericht geweest op de theologie en terecht
wordt hij door M. van Rhijn genoemd ‘de eerste vertegenwoordiger van een
mystiekreligieus verdiept Humanisme, waarbij men wetenschappelijke vorming van
249
den geest en ware vroomheid des harten zocht te verbinden’. De Augustijnse en
Neoplatoonse elementen van zijn denken heeft hij gemeen met het Augustinisme
van de Scholastiek; de beginselen van zijn vroomheid doen denken aan die van
Bernard van Clairvaux; in de practijk van het Christelijk geloofsleven staat hij den
Broeders van het Gemene Leven
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zeer nabij. Maar ook hij acht het zich tot plicht, zich herhaaldelijk laatdunkend uit te
laten over Aristoteles en de Scholastiek. Zijn betekenis voor de wijsbegeerte is
gering.
8. Dit laatste kan ook worden gezegd van de verdere vertegenwoordigers van
het oudste geslacht der Nederlandse Humanisten, die den triumph van de
Humanistische denkbeelden verwachtten van hun toepassing in de school: Alexander
Hegius (1433-1498), Gozewijn van Halen (± 1468-1530), Joannes Oostendorp en
250
hoe zij verder nog mochten heten. In Hegius' Dialogi is een hoofdstuk De anima
opgenomen, dat in zijn geheel steunt op Aristoteles en geneigd is tot de
Averroïstische interpretatie van diens zielkunde. Zijn Contra modos significandi
invectiva is een felle reactie tegen het dialectisch motiveren van de taalregels, dat
door de talrijke laat-Middeleeuwse tractaten De modis significandi in de wereld was
gebracht. Zelf volgde hij bij zijn onderwijs in de dialectica nog de Summulae logicales
251
van Petrus Hispanus. Gerard Listrius (1470/80-na 1552) schrijft een commentaar
252
op de Summulae logicales, ‘om de knapen te helpen de doornen van de sophistiek
(bedoeld is: die van Aristoteles) uit te roeien en de dialectiek te vereenvoudigen’,
en loopt daarmede evenals Agricola vooruit op het werk van Petrus Ramus. Joannes
253
254
Murmellius (1480-1517) vroeg door een critische uitgave, later door een uitvoerig
255
commentaar, opnieuw de aandacht voor Boëthius' De consolatione philosophiae
256
en schreef een Isagoge in Aristotelis decem praedicamenta.
9. Een bijzondere vermelding verdient intussen de Spanjaard JUAN LUIS VIVÈS
257
(1492-1540), die enigszins tot de onzen kan worden gerekend, omdat hij te Leuven
is opgeleid, daar met Adriaan van Utrecht (later paus Adrianus VI) en met Erasmus
verkeerde en lange jaren in de Nederlanden heeft gewerkt, eerst als gouverneur
van den 17-jarigen kardinaal van Croy,
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later als hofhumanist van graaf Hendrik van Nassau te Breda. Terecht wordt hij door
258
J. Lindeboom ‘de wijsgeerige humanist bij uitnemendheid’ genoemd. Hij is er zich
van bewust, dat de doorvoering van de Humanistische idealen op het gehele terrein
van de wetenschap haar invloed zal moeten doen gevoelen. Het traditionele kader
van de 7 artes dient te worden doorbroken en te worden vervangen door een nieuwe
259
encyclopaedie van de wetenschappen. In De disciplinis (1531) handelt hij eerst
De causis corruptarum artium, vervolgens De tradendis disciplinis, om in het derde
deel metaphysische en kentheoretische vraagstukken aan te snijden. Scherpe critiek
oefent hij uit op de dialectica van de Laatscholastiek, die naar zijn mening logica
en metaphysica dooreenmengt, en hij komt op voor een zuiver-formele logica, die
echter nauw met de rhetorica verbonden zal moeten worden. In vele gevallen zal
van een stricte bewijsvoering moeten worden afgezien en zal met
waarschijnlijkheidsgronden genoegen moeten worden genomen. Voorts bepleit
Vivès zelfstandig onderzoek van de natuur; de ware leerling van Aristoteles zal zich,
zo meent hij, niet met diens theorieën tevreden mogen stellen, maar zal zelf de
verschijnselen moeten waarnemen. In de metaphysica houdt Vivès zich intussen
doorgaans aan de Aristotelische opvattingen, maar hij groepeert die rond het
theïstisch Godsbegrip en is anderzijds geneigd de bevoegdheid van de rede op
metaphysisch gebied te beperken. In de ethica verwerpt hij het eudaemonisme van
Aristoteles om zich nauwer aan te sluiten bij de Stoa, welker theorieën hij trouwens
meer in overeenstemming acht met het Christendom. Ook in zijn De anima et vita
260
261
(1538), dat aan Descartes als bron zou dienen voor zijn Traité des passions,
legt hij groten nadruk op de betekenis van de waarneming voor de kennis van het
psychisch leven: men moet niet vragen, wat de ziel is, maar welke eigenschappen
zij heeft en hoe zij werkt. Daarmede heeft hij den overgang van metaphysische naar
empirische psychologie voorbereid. Ook heeft hij het eerst de wet van de associatie
in haar meest algemenen vorm geformuleerd. De paedagogische werken van Vivès
blijven hier buiten vermelding. Reeds in 1518 heeft hij in De initiis, sectis et laudibus
philosophiae als een van de eersten in den modernen tijd de geschiedenis van de
262
antieke wijsbegeerte behandeld.
10. Het Bijbels Humanisme in de Nederlanden bereikt zijn hoogtepunt in
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DESIDERIUS ERASMUS (1469-1536). Hij is geboren te Rotterdam, studeerde te
Deventer onder Hegius, later te 's-Hertogenbosch en trad te Stein bij Gouda in het
klooster der Augustijnen-kanunniken. Na zijn benoeming tot secretaris van den
bisschop van Kamerijk in 1493 is hij echter niet meer in zijn klooster teruggekeerd.
In 1517 werd hij door paus Leo X van zijn geloften ontslagen. Zijn verder leven heeft
hij gewijd aan zijn studie en aan de verspreiding van zijn denkbeelden. Zonder
eigenlijke vaste woonplaats verbleef hij korteren of langeren tijd in Frankrijk,
Engeland, Italië, de Zuidelijke Nederlanden, te Basel en te Freiburg i.B. Te Basel
is hij overleden en begraven.
Ging in de eerste periode van zijn werkzaamheid zijn belangstelling vooral uit
naar de klassieken, wier natuurlijke levenswijsheid, redelijkheid en gematigdheid
hij bovenmate bewonderde, in zijn latere jaren is zijn interesse geheel gericht op
een ideaal van hernieuwing van het ‘zuivere en eenvoudige Christendom’ van de
H. Schrift en de Vaders en van zedelijke en verstandelijke verheffing van het
Christenvolk, dat door de beoefening van de bonae litterae en de navolging van de
klassieken zou moeten worden bereikt. Het Christelijke en het klassieke vloeien
ineen, maar in de waardering van Erasmus, zij het dan niet steeds in zijn voorstelling,
behoudt het Christelijke de eerste plaats. Zijn soms relativistische opvatting van het
Christendom, zijn sceptische houding ten opzichte van het dogma en zijn critiek op
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de kerkelijke instellingen geven ten slotte geen voldoende reden om aan zijn trouw
264
aan de kerk te twijfelen.
Tot de beletselen, die de verwerkelijking van zijn ideaal in den weg stonden,
rekende Erasmus behalve de veruiterlijking van het godsdienstig leven en den
vormendienst ook de Scholastiek met haar dialectiek, haar distincties en disputen.
Maar ook hij weet daar niets gelijkwaardigs voor in de plaats te stellen. In de
metaphysica voelt hij zich weinig thuis; zijn bespiegelingen trekken hem steeds weer
in de richting van de ethica. De ‘philosophia Christiana’, die hij in zijn Colloquia
familiaria, zijn Enchiridion militis Christiani en verschillende andere geschriften de
‘heidense wijsheid’ van Aristoteles wil zien vervangen, is dan ook, in den geest van
het Augustinisme der Middeleeuwen, vóór alles een levensleer, waarin de natuurlijke
levenswijsheid der Antieken, vooral die van de Stoïcijnen, zoals reeds de
Laatscholastiek haar kende, dienstbaar wordt gemaakt aan het Christelijk leven,
overeenkomstig de norm van een door Christus gegeven leer en voorbeeld. Met
sommige oud-kerkelijke schrijvers is Erasmus trouwens van mening, dat in de
wijsheid der Ouden de Christelijke waarheid reeds ten dele gegeven is en dat tussen
die wijsheid en de volheid van de Christelijke openbaring een ononderbroken
265
266
continuïteit bestaat. Zoals Lindeboom terecht opmerkt, is deze ‘philosophia
Christiana te oppervlakkig verstandelijk om een goede wijsbegeerte, te eenzijdig
moralistisch om goed Christelijk te kunnen zijn’. Als Erasmus in zijn Adagia de
klassieke levenswijsheid als voorbeeld aan de Christenen van zijn tijd voorhoudt,
dan wordt vaak de indruk gewekt, dat hij die als evenwaardig, zo niet als superieur
aan de leer van het Evangelie beschouwt.
11. Erasmus' afkeer van de Scholastiek strekte zich ook uit tot de traditionele
methoden van opvoeding en onderwijs. In De ratione studii en De pueris ad virtutem
et litteras liberaliter instituendis stelde hij daar een paedagogiek tegenover, waarvan
de beginselen aan Quintilianus' De institutione oratoria en Ps. Plutarchus' De
puerorum institutione waren ontleend. Doel van de opvoeding moet zijn de vorming
van het karakter en het wekken van de overtuiging, dat de mensheid een
broederschap uitmaakt. Van de dialectiek, zoals die in de late Middeleeuwen aan
de hand van de Summulae logicales van Petrus Hispanus was beoefend, wil Erasmus
niets weten. In plaats van dialectische vorming verlangt hij oefening van den stijl en
verrijking van den inhoud, op het voorbeeld van de oude rhetorenscholen. Daarmee
zou moe-
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ten samengaan een algemene inleiding in de cultuur der klassieken, waarin naast
de realia het ethische element een aanzienlijke plaats zou moeten innemen.
12. Bewondering en verguizing zijn Erasmus in gelijke mate ten deel gevallen.
Terwijl het latere nageslacht hem als philoloog en criticus heeft leren waarderen en
zijn verdiensten voor de synthese van Christendom en Humanisme op den voorgrond
geplaatst heeft, hebben tijdgenoten hem hoog geprezen als vernieuwer van de
bonae litterae, maar ook als wijsgeer en theoloog. Reeds bij zijn leven echter en
meer nog in de eerste eeuwen na zijn dood liepen de oordeelvellingen over zijn
rechtgelovigheid, zijn houding in den godsdienststrijd, zijn beginselen op taalkundig
gebied, zijn methode van Bijbelcritiek en de oprechtheid van zijn bedoelingen, zo
267
goed onder Katholieken als onder Protestanten, zeer ver uiteen. Door de laatsten
werd hij veelal voor de zaak van de Reformatie opgeëist, waarbij hem echter
halfslachtigheid en gebrek aan zedelijken moed werd verweten. In Katholieke kringen
werd hij, ongeacht het vertrouwen, dat verschillende pausen hem bij zijn leven zo
duidelijk hadden betoond, met bitterheid bestreden om zijn bespotting van de
methoden der Scholastiek, zijn scepsis, zijn geringe waardering van het dogma en
zijn weifelende houding tegenover Luther, ten slotte om zijn critiek op kerkelijke
toestanden en personen, die vaak naar vorm en inhoud de juiste maat te buiten
ging. De veroordeling van enkele van zijn werken door het Concilie van Trente
versterkte dit ongunstig oordeel. Eerst tegen het midden van de 17de eeuw zou van
Katholieke zijde een rehabilitatie van Erasmus worden ondernomen, die in het
268
recente werk van L. Bouyer en ten onzent enkele decennia vroeger in het
269
getuigenis van den lateren kardinaal J. de Jong haar definitieve gestalte heeft
gekregen.
13. In het milieu van Leuven werd het streven van Erasmus al te gemakkelijk met
270
dat van Luther vereenzelvigd. Daar had de Humanist sinds zijn eerste verblijf aan
de universiteit (1502-1504) geestdriftige aanhangers en bewonderaars gevonden.
Adriaan van Utrecht, de latere paus Adrianus VI (1459-1523), was als bemiddelaar
opgetreden bij het stadsbestuur om Erasmus een positie aan de universiteit te
bezorgen. Maar deze had geweigerd: hij wilde zijn vrijheid bewaren en vervolgde
na korten tijd zijn tocht door Europa. Intussen hadden echter zijn ideeën te Leuven
wortel geschoten.
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Hieronymus Busleiden (1470-1517) werd persoonlijk door hem geïnspireerd tot de
271
stichting, bij testament, van het later zo beroemde Collegium Trilingue. Het college
De Lelie groeide onder Joannes Nevius, Joannes Despauterius en Martinus Dorpius,
van Naaldwijk (1485-1525) tot een centrum van Humanisme. In Het Varken
hervormde Adrianus Barlandus, uit Baarland in Zeeland (1486-1538), het onderwijs
272
in Humanistischen geest. Tal van publicaties van de Leuvense Humanisten zagen
het licht. Wel traden ook dezen gaarne als hervormers van de zeden onder volk en
geestelijkheid op, maar zij vermeden zorgvuldig elke botsing met de Scholastieke
wijsbegeerte en godgeleerdheid, die te Leuven nog door tal van gezaghebbende
figuren werden vertegenwoordigd. Slechts enkele van hun geschriften hebben
betekenis voor de wijsbegeerte. Zo b.v. Dorpius' Oratio de laudibus singillatim
cuiusque disciplinae, een wetenschapsleer, waarin het schema van de 7 artes met
273
physica, medicijnen, metaphysica, ethiek, recht en theologie wordt uitgebreid.
Weldra zou Erasmus door zijn Laus stultitiae (1509) het wantrouwen van de
Leuvense theologen opwekken. Zelfs Martinus Dorpius, eens zijn trouwste volgeling,
keerde zich in dezen tijd van hem af. Erasmus' uitgave van het Nieuwe Testament
(1516) gaf het sein tot een openlijke bestrijding. Tijdens zijn tweede verblijf te Leuven
(1517-1521), als de Humanist het toppunt van zijn roem heeft bereikt, schijnt
aanvankelijk een verzoening met de theologen tot stand te zijn gekomen. Wanneer
hij echter aarzelt, zich tegenover Luther uit te spreken, ontbrandt de strijd voor goed.
Als zijn voornaamste tegenstanders treden thans op: de Dominicaan Vincent Dierckx,
uit Beverwijk (1481-1526), dien wij reeds als leerling van Pieter Crockaert te Parijs
hebben leren kennen, en de Carmeliet Nicolaas Baechem, uit Egmond († 1526),
vroeger als leraar van de philosophie in De Valk beschuldigd, in strijd met de
besluiten van de universiteit het nominalisme te hebben gedoceerd. Martinus Dorpius
blijft ondanks enkele wisselingen in de onderlinge verhouding den aangevallene
steunen. Ook Alardus van Amsterdam (1491-1544), de uitgever van de werken van
274
Agricola, staat aan zijn zijde.
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Op vrijwel alle werken van Erasmus vonden de Leuvense theologen iets aan te
merken. Niet zonder grond kon hij zijn tegenstanders verwijten, dat zij de zaak van
de bonae litterae ten onrechte met de theologische kwesties, door Luther
opgeworpen, vermengden. Het gevolg van dit optreden tegen Erasmus is dan ook
geweest een reactie tegen het Humanisme als zodanig, waardoor de positie van
de Scholastiek althans een tijdlang versterkt is.
14. De geschiedenis van de Scholastieke wijsbegeerte en theologie gaat trouwens
gelijktijdig met die van het Humanisme ongestoord verder. Wij zagen reeds, dat
Wessel Gansfort te Parijs in contact kwam met Hendrik van Someren, lang vóór
deze te Leuven in het zo bij uitstek Scholastieke dispuut over de futura contingentia
zou worden gewikkeld. Dominicus van Vlaanderen (1425-1479) is hun tijdgenoot;
Pieter Crockaert († 1514) en Jan Dullaert (1471-1513) leven gelijktijdig met Erasmus.
En ook feitelijk heeft de Scholastiek van de tweede helft der 15de en de eerste der
16de eeuw zich in haar werkwijzen en uitdrukkingsvormen door de aanvallen van
het Humanisme niet laten storen. Van een vernieuwing is voorlopig geen sprake.
15. Een enkele vroegtijdige poging is echter in die richting ondernomen door een
275
tijdgenoot van Erasmus, JOSSE CLICHTHOVE, van Nieuwpoort (1472-1543), opgeleid
te Parijs, lid van de Sorbonne, later kanunniktheologaal van de kathedraal van
Chartres. Te Parijs werd hij door J. Le Fèvre d'Etaples of Faber Stapulensis
(1455-1536) voor het Humanisme gewonnen; hij gaf diens wijsgerige werken uit,
maar keerde zich van zijn leermeester af, toen deze met de beweging van Luther
begon te sympathiseren. Daarbij bleef hij in tegenstelling tot Le Fèvre overtuigd
Aristotelicus. Behalve commentaren op de werken van Le Fèvre schreef hij
276
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Fundamentum logicae, De regis officio en het tractaat De bello et pace dat
kan worden beschouwd als een voorloper van Hugo de Groot's De jure belli ac
pacis.
Van de subtiliteiten van zijn landgenoten uit de Parijse Ockhamistenschool wil
Clichthove niets weten. Het is hem om niets minder te doen dan om een hervorming
van het wijsgerig onderwijs in Humanistischen geest; hij wil een grondige opruiming
houden onder de nutteloze schooldisputen van de Laatscholastiek en de zuivere
taal van Latium ook in de wijsbegeerte
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ingang doen vinden. Ook ziet hij uit naar een vertaling van Aristoteles, die aan de
Humanistische eisen van taal en stijl zal voldoen.
Het werk van Faber en Clichthove heeft korten tijd ook in de Nederlanden
weerklank gevonden. Hun invloed is echter niet blijvend geweest. Clichthove zelf
is in den tijd van zijn werkzaamheid te Chartres weer een eind op den ingeslagen
weg teruggekeerd. Eerst veel later zullen Corn. Valerius (1512-1578), Seb. Foxius
Morzillus (1527-1560) en Aug. Hunnaeus (1521-1578) te Leuven, Ger. Matthisius
(1525-1572) te Keulen, in de Nederlanden de eerste Scholastieke wijsgeren zijn,
die hun werk in vollen omvang voor de invloeden van het Humanisme openstellen.
Hun handboeken van de wijsbegeerte, naar den inhoud compendia van het
traditionele Aristotelisme der Laatscholastiek, maar naar den vorm gezuiverd volgens
de regels van de Humanistische Latiniteit, zullen de Protestantse Nascholastiek aan
de Noord-Nederlandse universiteiten helpen voorbereiden.
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Tweede hoofdstuk
Renaissance en Reformatie
1. De erfgenamen van het Humanisme
1. Tegen het midden van de 16de eeuw is de generatie van hen, die aan het
Nederlandse Humanisme Europees aanzien hadden verzekerd, vrijwel geheel
uitgestorven. Voor de geschiedenis van de wijsbegeerte is hun optreden rechtstreeks
slechts van geringe betekenis geweest. Maar toch hebben de Humanistische
beweging en de ontmoeting van Scholastiek en Humanisme voor het geestelijk
leven en daarmede ook voor het wijsgerig denken in de Nederlanden een blijvende
winst opgeleverd. Die winst is gelegen in de erfenis, die met name door de Bijbelse
1
Humanisten en onder hen vooral door Erasmus aan ons volk is nagelaten.
De erfenis van het Bijbelse Humanisme omvatte, toen het nageslacht haar in
handen kreeg, in de eerste plaats het ideaal van een zuiver en eenvoudig
Christendom, dat, als goddelijke openbaring aanvaard, maar ontdaan van de
tegenstrijdige opvattingen der theologen, den inhoud van zijn geloofsleer direct en
uitsluitend uit de bronnen, de H. Schrift en de Vaders, zou moeten putten. Vervolgens
het verlangen om de zichtbare kerk te bevrijden van de uiterlijkheden, die haar de
wereld zo gevaarlijk nabij hadden gebracht, en het streven om bij de beoefening
van de religie innerlijkheid en persoonlijke vroomheid te laten prevaleren boven de
waarneembare vormen van den publieken eredienst. Een vaak niet uitgesproken
neiging om de waarden van het ethische leven onder Gods ogen hoger te schatten
dan die van de zuivere bepaling van een geloofsstandpunt. Een geesteshouding
van zelfvorming en zelftucht, naar het voorbeeld zowel van de klassieken als van
de Christelijke traditie, die zo goed de overtuiging inhield, dat het navolgen van
Christus het streven naar menselijke zelfontplooiing aan de hand van zuiver redelijke
normen in den geest der antieken niet uitsluit, als dat aan dat streven door de
voorschriften van het Christendom een noodzakelijke beperking wordt opgelegd.
Een poging om de practijk van het Christendom in den geest van het Evangelie te
verbinden met de beoefening van de bonae litterae in den ruimsten zin. Een geest
ten slotte van verdraagzaamheid jegens andersdenkenden op de basis van de eigen
wel gegronde overtuiging, die noch door de tegenstellingen tussen Katholieken

1

J. Lindeboom, Het Bijbelsch Humanisme in Nederland, Leiden, 1913.
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en Protestanten, noch door de theologische twisten tussen Christenen van
Reformatorische professie geheel kon worden verstoord, al leed hij bij een groot
deel van ons volk door de religieuze verdeeldheid aanmerkelijke schade.
2. Het streven tot vernieuwing van de oude wijsbegeerte, dat zich ook met meer
of minder recht op de Humanistische erflaters kon beroepen, komt bij dat alles
slechts op de tweede plaats. Het heeft tot de ontwikkeling van het wijsgerig denken
in de Nederlanden nauwelijks iets bijgedragen. Met het zedelijk ideaal van de Stoa
en met de gedachte, dat de beginselen van de Stoïcijnse ethiek zonder bezwaar
met de normen en de doelstellingen van de Christelijke zedeleer kunnen worden
verbonden, was men ook hier te lande door de Scholastiek reeds zó vertrouwd
geraakt, dat een wederopleving van de Stoïcijnse theorieën nauwelijks meer den
indruk kon wekken van iets nieuws te brengen. Ook de atomistische natuurleer van
Epicurus was geheel de Middeleeuwen door bekend gebleven. Van het Platonisme
der Renaissance, waar ook de eerste Nederlandse Humanisten de bekoring van
hadden ondergaan, is bij hun erfgenamen weinig of niets meer over. Wanneer van
Aristotelisme wordt gesproken, dan is dat het Aristotelisme van de Laatscholastiek,
naar Humanistischen eis van subtiliteiten en overtollige onderscheidingen ontdaan,
in gezuiverd Latijn voorgedragen en voortdurend aan de bronnen, d.w.z. aan den
oertekst of aan de nieuwe Humanistische vertalingen getoetst. Voor de verklaring
wendde men zich gaarne tot de commentatoren van Padua, vooral tot de
Alexandristen.
Van het natuurwetenschappelijk Humanisme, dat zich met zoveel toewijding in
natuurkunde, mechanica en sterrekunde verdiept had, en in zijn opeenvolgende
vertegenwoordigers het nieuwe wereldbeeld had voorbereid, is bij de erfgenamen
van de Bijbelse Humanisten, in wier waardering gezuiverd Christendom en
persoonlijke vroomheid ver boven alle kennis der ervaarbare werkelijkheid uitgingen,
geen spoor te bekennen. De sterke nadruk, dien de Bijbelse Humanisten hadden
gelegd op het overwegende belang van het zieleheil, en hun neiging tot afwending
van de wereld stonden bij hun geestelijke nakomelingen ook de blijde aanvaarding
van de werkelijkheid en het leven en het hartstochtelijk streven naar uitbreiding van
kennis, die het vroege Humanisme hadden gekenmerkt, principiëel en practisch in
den weg. Het pleidooi van J.L. Vivès (1492-1540) voor zelfstandig onderzoek van
de natuur zou in de Nederlanden, voorlopig althans, geen weerklank wekken.
De wetenschappelijke nauwgezetheid daarentegen, waarvan Erasmus en de
zijnen bij de critische studie van de gewijde en de profane bronnen het voorbeeld
hadden gegeven, is als een kostbaar erfstuk aan een deel van zijn
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nageslacht overgegaan. Philologen als Justus Lipsius (1547-1606), Paulus Merula
(1558-1607), Dominicus Baudius (1561-1613) en Daniël Heinsius (1580-1655) en
een universeel geleerde als Hugo Grotius (1583-1645) zijn niet minder erfgenamen
2
van den geest van Erasmus dan Coornhert en Spiegel.
3
3. Wanneer men met Wilhelm Dilthey wil aannemen, dat de traditie van Erasmus
over Coornhert in een rechte lijn doorgaat naar de Remonstranten en de Socinianen
en verder naar het rationalisme en het deïsme van de 18de eeuw, dan moet daarbij
niet alleen worden bedacht, dat die traditie langs deze lijn op den duur toch wel een
groot stuk van het Erasmiaanse erfgoed, nl. de aanvaarding van het Christendom
als openbaring van God aan de mensen, is kwijt geraakt, maar ook, dat van Erasmus
nog andere lijnen zijn uitgegaan, welke met de zo juist genoemde niet parallel lopen.
4
Het zal daarom goed zijn, met O. Noordenbos erfenis en traditie te onderscheiden
en toe te zien, wat de Nederlandse Humanisten, die bij alle critiek op kerk en
kerkelijke instellingen aan het geopenbaarde Christendom trouw zijn gebleven, aan
het nageslacht hebben nagelaten en wat dit nageslacht, met name ten tijde der
5
Verlichting, daarvan heeft gemaakt.
Ten slotte mag niet worden vergeten, dat de erfenis van de Humanisten
rechtstreeks slechts aan een kleine, zij het dan uitgelezen, groep van ons volk ten
goede is gekomen. De waarde van die erfenis wordt echter niet geringer door het
feit, dat zij slechts aan weinigen ten deel is gevallen.
6
4. Tot de eerste ‘Humanisten na den ondergang van het Humanisme’ behoort in
7
Noord-Nederland DIRCK VOLCKERTSZ. COORNHERT (1522-1590). Hij is geboren te
Amsterdam als zoon van een bemiddeld lakenkoopman, maar werd om zijn huwelijk
met Neeltje Simonsdr. (omstr. 1540) door zijn ouders verstoten en vestigde zich als
plaatsnijder te Haarlem, waar hij met enkele anderen een drukkerij opzette. In 1561
werd hij notaris, in 1562 secretaris der stad en twee jaar later secretaris van
burgemeesteren.

2
3
4
5
6
7

A. Flitner, Erasmus im Urteil seiner Nachwelt, Tübingen, 1952, 94-105.
W. Dilthey, Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance u. Reformation,
Schriften II, Leipzig-Berlin, 1914, 77.
O. Noordenbos, In het voetspoor van Erasmus, Den Haag, 1941, 58-71.
Dat men sinds de 18de eeuw Erasmus veelal heeft voorgesteld als een voorloper van de
Verlichting, is vooral te wijten aan Bayle; Flitner, t.a.p., 122.
H.A. Enno van Gelder, Humanisten en Libertijnen, Erasmus en C.P. Hooft, NAK, XVI (1921),
35-84.
NNBW, X, 207-215; B. Becker, Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V.
Coornhert, 's-Gravenhage, 1928; J. ten Brink, D.V. Coornhert en zijne wellevenskunst,
Amsterdam, 1860; F.D.J. Moorrees, Dirck Volckertszoon Coornhert, Schoonhoven, 1887; H.
Bonger, Dirck Volkertszoon Coornhert, Lochem, 1942; verdere litteratuur bij B. Becker, D.V.
Coornhert, Zedekunst dat is Wellevenskunste, Leiden, 1942, XVI, n. 47.
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In 1566 werd Haarlem mede door zijn kloekmoedig optreden voor den beeldenstorm
behoed. Als aanhanger van Willem van Oranje werd hij echter in 1567 gevangen
genomen en te 's-Gravenhage opgesloten; na zijn vrijlating vluchtte hij naar Duitsland,
waar hij zijn beroep van plaatsnijder weer opvatte. Nadat de wisseling van de
krijgskansen hem den terugkeer naar Holland mogelijk had gemaakt, trad hij in 1572
op als secretaris der Staten, maar door zijn ambtelijk optreden tegen de wreedheden
van Lumey werd hij opnieuw tot ballingschap gedwongen. Na de Pacificatie van
Gent te Haarlem teruggekeerd (1577), bleef hij daar als notaris werkzaam, maar de
vrees voor de Calvinistische predikanten, met wie hij herhaaldelijk openlijk en in
besloten kring in debat was getreden, bewoog hem in 1585 wederom het land te
verlaten; in 1586 keerde hij echter weer naar Haarlem terug en hij bleef daar met
een enkele onderbreking tot 1588, toen hij zich te Gouda vestigde, waar hij tot zijn
dood woonachtig is gebleven. Op zijn graf in de St. Janskerk prijkt het grafschrift
van Spiegel: ‘Hier rust, diens lust en vreught was deught...’
Door zijn talrijke werken op wijsgerig, theologisch en politiek gebied heeft
Coornhert zich een vooraanstaande plaats in de geschiedenis der Nederlandse
beschaving en in die van de Nederlandse letterkunde verzekerd. Wij noemen daarvan
slechts, als zijnde voor de bepaling van zijn wijsgerig standpunt van belang: zijn
8
vertalingen van Boëthius' Consolatio (Dev., 1559, Ldn., 1585), van Cicero's De
officiis (Hrlm., 1561) en van Seneca's De beneficiis (Hrlm., 1562), zijn kleine ethische
geschriften, alle tussen 1581 en 1585 te Haarlem verschenen, maar reeds eerder
geschreven: Van des menschen natuerlycken vleesch wondersproock (1581), Lijdens
troost (1582), Vande onwetenheyt der menschen (1583), Ware beschrijving der
consciëntiën (1585), Ladder Jacobs of Trappe der Deugden (1585), voorts zijn Recht
gebruyck ende misbruyck van tijdelijke have (Antw.-Ldn., 1585), een vertaling van
Furmerus' De rerum usu et abusu, zijn Synodus van der consciëntiën vrijheydt (z.p.,
1582) en Proces van 't Ketterdooden (Gouda, 1590), waarmede hij in actuele
politiek-religieuze kwesties ingreep, en ten slotte de anoniem verschenen Zedekunst,
dat is Wellevenskunste (z.p., 1586), het eerste handboek van algemene en bijzondere
ethiek in de Nederlandse taal, ‘een taalmonument, dat in ieder geschiedenisboek
der Nederlandse letterkunde hoog geprezen wordt’ (Becker) en dat aan Coornhert
9
den naam heeft verzekerd van ‘de beste prozaschrijver der 16de eeuw’.
5. Na de samenvattende studies van J. ten Brink (1860) en F.D.J. Moor-

8
9

B. Becker, Coornhert's ‘verduytsching’ van de Vlaamsche vertaling van Boëthius, Deventer,
1559 TNTL, LVII (1938), 241-258.
D.V. Coornhert, Wercken, 3 dln., Amsterdam, 1630.
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rees (1887) hebben in de laatste decennia de publicaties van B. Becker (die ook
de Wellevenskunste opnieuw uitgaf en inleidde, Ldn., 1942), G. Kuiper, A. Zijderveld,
J. Lindeboom e.a. een enigszins nauwkeurige bepaling van de plaats van Coornhert
10
in het geestelijk leven van de Nederlanden mogelijk gemaakt.
Wijsgeer in den strikten zin kan men Coornhert niet noemen. Een zekeren afkeer
van alles, wat naar metaphysische bespiegeling zweemt, heeft hij uit het tijdvak van
Laatscholastiek en Humanisme overgehouden. Hij was grotendeels autodidact en
is eerst op 30-jarigen leeftijd Latijn gaan leren. Niettemin beschikte hij over een
uitgebreide kennis van de wijsgerige en theologische litteratuur uit het Patristisch
tijdvak en de Middeleeuwen en geeft hij blijk met de methoden der Scholastiek door
en door vertrouwd te zijn. Zijn belangstelling gaat vóór alles uit naar theologie en
religie, en het Christelijk geloof op Bijbelsen grondslag staat voor hem onbetwist in
het middenpunt van zijn denken. Ondanks scherpe critiek op instellingen en
gebruiken en ook op enkele punten van leerstelligen aard (o.a. op dat der erfzonde)
heeft hij de Katholieke Kerk, waarin hij was opgevoed, nooit verlaten en is hij haar
steeds blijven beschouwen als de draagster der goddelijke openbaring. Het kenmerk
der apostoliciteit, dat de gemeenten der Reformatie naar zijn mening misten, was
hem daarbij van doorslaand gewicht. Zijn vertrouwen, enerzijds op de ingeboren
goedheid van de menselijke natuur, anderzijds op de algemeenheid van Gods liefde
voor de mensen bracht hem tot een felle bestrijding van de leer van den bedorven
11
staat van den mens en de onvoorwaardelijke voorbeschikking. Hij kon zich daarbij
verwant voelen met de denkbeelden van Seb. Castellio (1515-1563), van wien hij
ook verschillende werken vertaalde. In den geestelijken strijd van zijn dagen is hij
echter vooral opgetreden als voorvechter van godsdienstvrijheid, verdraagzaamheid
en eenvoudige vroomheid. Naar geheel zijn geestelijke instelling staat hij dicht bij
Erasmus, maar ook het rationalisme van zijn tijd is hem niet vreemd gebleven, al
heeft dit het Bijbelgeloof bij hem niet onderdrukt. Gedachten van Seb. Franck
(1499-1542), den ‘franc-tireur der Reformatie’, en andere Duitse spiritualisten heeft
hij in zijn eigen denken verwerkt. Ook de wijsheid van de Moderne Devoten,

10
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G. Kuiper, Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert,
diss. V.U., Harderwijk, 1941; A. Zijderveld, Verwaarloosde Renaissance-literatuur, NTT, XVI
(1927), 125-165; dez., Coornhert's A.B.C., TNTL, LXVIII (1944), 161-181; J. Lindeboom,
Stiefkinderen van het Christendom, 's-Grav., 1929, 265 e.v.; dez., Dirck Volckertszoon
Coornhert, ANTW, XXXIV (1940-41), 7-16; H. van Alfen, Coornhert's voetval voor den koning,
BVGO, VII (1931), 1-14; G.S. Overdiep, Coornhert en de Renaissance, OT, III (1934-35),
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de mystiek van Tauler en de Theologia Deutsch spelen daarin een rol. Zijn
waardering van de klassieke oudheid vindt een beperking in zijn Christelijke
geloofsovertuiging.
6. In zijn Zedekunst, dat is Wellevenskunste (1586), opgedragen aan H.L. Spiegel,
die van al zijn werken voor de wijsbegeerte het meest van belang is, bouwt Coornhert
een stelsel op van zuiver natuurlijke zedenleer op overwegend Stoïcijnse basis,
zonder verband met de geloofsleer. Hij is echter overtuigd, dat alles, wat hij hier op
redelijke gronden heeft uiteengezet, uit de H. Schrift zou kunnen worden bevestigd,
en, ofschoon zijn ethiek nergens van specifiek-Christelijke gegevens uitgaat en over
Christus, de kerk en de sacramenten geheel zwijgt, veronderstelt zij doorlopend de
Christelijke overtuiging van den schrijver. De inhoud van de natuurlijke zedenwet
valt naar zijn mening met dien van Gods geboden samen: door ethisch goed te
leven wordt Gods gebod volbracht.
Voor schema en indeling alsmede voor den inhoud van enkele onderdelen van
de Wellevenskunste heeft G. Kuiper de bronnen in Laatscholastieke handboeken
13
der ethica uit Coornhert's tijd kunnen aanwijzen, zodat mag worden vermoed, dat
hij ook verder van de schoollitteratuur van zijn dagen gebruik heeft gemaakt. De
rechtstreekse invloed van de oude wijsbegeerte is, ondanks de talrijke aanhalingen
en de nog talrijker stilzwijgende ontleningen aan Cicero, Seneca, Boëthius, Aristoteles
14
en Plato, die door S. van der Meer zijn opgespoord, waarschijnlijk gering gebleven.
De wijsheid der klassieken is hem grotendeels door de latere Middeleeuwen
bemiddeld. De Wellevenskunste blijft, zoals Becker terecht heeft betoogd, een
oorspronkelijk werk, waar Coornhert het beste van zijn levenservaringen en zedelijke
overtuigingen in heeft neergelegd.
15
Volgens A. Zijderveld zou het de bedoeling van Coornhert geweest zijn, met zijn
Wellevenskunste de eerste beginselen van de Christelijke zedeleer aan zijn
tijdgenoten bij te brengen en hen te bewegen, zich niet eerder met de ingewikkelde
theologische vraagstukken van den dag bezig te houden, ‘voordat zij hun hart
gereinigd hadden en hun wil geoefend in het volbrengen van Gods geboden’.
Coornhert is overtuigd, dat de herboren mens met Gods hulp in staat is, die geboden
volkomen te onderhouden, de deugd e verwerven en in dit leven de ethische
volmaaktheid naar menselijke maat

12
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15

Over de verspreiding van de Theologia Deutsch en van de werken van Tauler en Franck in
de Nederlanden in de 16de eeuw, zie: Zijderveld, Verwaarloosde Renaissance-Litteratuur
(noot 10); B. Becker, De ‘Theologia Deutsch’ in de Nederlanden der 16de eeuw, NAK, XXI
(1928), 161-181.
Zie noot 10.
S. van der Meer, Bijdrage tot het onderzoek naar de klassieke elementen in Coornhert's
Wellevenskunst, A'dam, 1934.
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te bereiken. Dit ‘volmaakbaarheidsbeginsel’, zoals het door Becker is genoemd,
veronderstelt een optimistischen kijk op de menselijke natuur en haar vermogens,
die voor hem zijn grond vindt in Gods liefde voor zijn schepselen, maar waarbij de
Christelijke begrippen van zonde, schuld en verlossing vrijwel geheel op den
achtergrond geraken en het inzicht op een vergelding in het andere leven geen
gewicht meer in de schaal legt. De mens is van nature eerder ten goede dan ten
kwade geneigd; hij is in staat uit eigen vrijen wil met de genade mede te werken
(synergisme); de erfzonde bestaat alleen hierin, dat de mens de zonde van Adam
kan navolgen, maar van toerekening kan alleen sprake zijn, inzover de eigen vrije
wil van den mens daarbij betrokken is. Terwijl onverstand, waan en leugen den
mens tot zonde brengen, maakt de waarheid hem goed en deugdzaam. Met Socrates
neemt Coornhert dan aan, dat de deugd leerbaar is, maar die leerbaarheid betekent
niet meer dan dat een juiste kennis van Gods geboden den redelijken mens
verhindert daarvan af te wijken en het kwade te doen.
De menselijke volmaaktheid zal nu bestaan in het liefhebben van God boven alles
en van den naaste als zichzelf, zodat de kunst van wel-leven in dit leven neerkomt
op: alle mensen goed en niemand kwaad doen, waarmede Gods gebod zo volmaakt
mogelijk volbracht wordt. Om dit te bereiken behoeft men slechts naar Stoïcijns
voorschrift de natuur, d.i. de aangeboren neigingen, verlicht en geleid door de rede,
te volgen. Dit volgen is echter zelf weer vrucht van een vrije keuze van den mens
en van Gods hulp, die samen de natuur op het goede richten.
7. Met J. Lipsius geraakte Coornhert in een uitvoerig dispuut, toen deze in zijn
Politica (Ldn., 1589) het recht van de overheid verdedigde om ketters, die de
kerkelijke en maatschappelijke orde verstoren, aan den lijve te straffen. Na den
Leidsen hoogleraar schriftelijk verzocht te hebben zijn bedoeling te verduidelijken
en zich erover uit te spreken, welken godsdienst hij als den waren beschouwde,
trad Coornhert in zijn Proces van 't ketterdooden ende dwangh der consciëntiën
(1590), waarvan het eerste deel meer bepaald tegen Lipsius gericht was, op gronden
17
van beginsel en opportuniteit voor vrijheid van geweten en godsdienst op. Lipsius
antwoordde met De una religione (Ldn., 1590), waarop Coornhert in zijn laatste
levensdagen een Verantwoordingh ende wederleggingh samenstelde, die ondanks
het verbod van de Staten van Holland na zijn dood in Latijnse vertaling als Defensio
processus de non occidendis haeriticis verscheen (1591). Lipsius had intussen
weten
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te bewerken, dat de Staten Coornhert's Proces in alle steden lieten confiskeren.
8. Aanhangers of volgelingen in den strikten zin heeft Coornhert in de Nederlanden
niet gehad. Maar zijn denkbeelden zijn gemeengoed geworden van een breden
kring van Noord-Nederlanders, die van de Katholieke Kerk vervreemd waren geraakt
en zich in de Gereformeerde gemeenschap evenmin thuis konden voelen, zonder
echter daarmede van alle religie afkerig te zijn geworden. Onder hen waren vele
van de leidende figuren in stad en gewest en in het economische leven, en aan
dezen is het te danken geweest, dat de geest van verdraagzaamheid ook onder de
nieuwe religieuze en staatkundige bedeling niet geheel is ten onder gegaan. Van
deze groep is P.C. Hooft (1581-1647), dichter, proza-schrijver, historicus en
overheidspersoon, met zijn tolerante houding tegenover dissenters, zijn verwerping
van de absolute praedestinatie, zijn aanvaarding van den vrijen wil en van de
mogelijkheid om de zaligheid te verdienen, een van de meest markante
19
vertegenwoordigers.
De naam ‘Libertijnen’, waarmede in de 16de en het begin der 17de eeuw deze
volgelingen-naar-den-geest van Coornhert werden aangeduid, wijst voornamelijk
op hun afzijdige houding tegenover de strenge vormen van geloofsgemeenschap
of kerkelijke organisatie. Hij werd echter door hun tegenstanders ook gebruikt om
hun een gebrek aan levensernst toe te schrijven, dat zij bepaald niet vertoonden.
Hun irenische gezindheid haalde hun een verwoede bestrijding van kerkelijke zijde
op den hals. Bij de godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand werden ook
de Remonstranten door hun tegenstanders vaak als volgelingen van Coornhert
20
aangeduid. In den loop van de 17de eeuw krijgt de naam ‘Libertijnen’ een nieuwe
betekenis: het wordt dan de naam voor hen, die niet alleen tegenover de kerken,
maar ook tegenover de religie afwijzend of vijandig staan. Het verband van deze
21
Libertijnen met Coornhert moet echter twijfelachtig genoemd worden.
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Een voorloper van Coornhert's geschrift mag worden gezien in: G. Geldenhouwer, De non
comburendis haereticis (1528), waarin wordt betoogd, dat voor het straffen van ketters aan
den lijve noch op een goddelijke, noch op een rechtvaardige menselijke wet een beroep kan
worden gedaan. Zie: J. Prinsen, Gerardus Geldenhauer Noviomagus, 's-Grav., 1898; O.
Hendriks, Gerardus Geldenhouwer Noviomagus (1482-1542), SC, XXXI (1956), 129-149,
176-196; Lindeboom, Bijbelsch Humanisme, 172-189.
G. Heeringa, Invloed van de Renaissance op de godsdienstige en zedelijke denkbeelden van
P.C. Hooft, OH, XVII (1899), 129-155; H.W. van Tricht, P.C. Hooft, Arnhem, 1951.
C.W. Roldanus, Coornhert en zijn invloed, HK, V (1940), 317-323.
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9. In menig opzicht verwant met de denkbeelden van Coornhert zijn die van zijn
jongeren vriend HENDRIK LAURENSZ. SPIEGEL (1549-1610), op wiens aandringen
22
Coornhert zijn Wellevenskunste schreef.
Spiegel is uit een aanzienlijke koopmansfamilie te Amsterdam geboren, was daar
zelf in den handel werkzaam en maakte deel uit van de Rederijkerskamer ‘In Liefde
Bloeyende’ of ‘De Eglentier’; van 1590-1604 was hij regent van het Maagdenhuis,
daarna woonde hij te Haarlem. Hij is te Alkmaar overleden; zijn graf is in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam.
Evenals Coornhert was Spiegel op godsdienstig gebied geneigd tot
verdraagzaamheid. Met tal van nieuwgezinden onderhield hij betrekkingen van
vriendschap. Aan de Katholieke Kerk is hij echter zijn leven lang trouw gebleven;
zijn uiterlijke banden met de kerk waren zelfs sterker dan die van Coornhert. Toch
is de religie in zijn denken veel minder centraal. Hij mist de religieuze bewogenheid,
die Coornhert bracht tot zijn critiek op de Katholieke Kerk en tot zijn bestrijding van
de Calvinisten. Als Nederlander koos hij met volle overtuiging partij tegen de
Spanjaarden. In den strijd om het ‘ketterdoden’ en de inmenging der overheid in
geloofs- en gewetenszaken stond hij echter tegenover Coornhert aan de zijde van
Lipsius en ook later verdedigde hij het ingrijpen der overheid in godsdienstige
geschillen. Als dichter neemt hij een belangrijke plaats in onze letterkunde in; grote
verdiensten heeft hij voor de ontwikkeling en de veredeling van de Nederlandse
taal.
23
10. Ook in Spiegel's ethiek, die in zijn Hertspiegel (posthuum, 1614) en tal van
andere gedichten is neergelegd, neemt een natuurlijke zedenleer in Stoïcijnsen
geest de eerste plaats in. Aan een positieve overeenstemming van zijn ethische
voorschriften met die van het Evangelie hecht hij minder waarde dan Coornhert. De
gedachte aan een vergelding in het andere leven en de Christelijke begrippen over
kerk en sacramenten spelen in zijn ethiek geen rol. Dat hij er echter prijs op stelde,
niet met de Katholieke leer in strijd te komen, blijkt uit het feit, dat hij het handschrift
van zijn Hertspiegel ter goedkeuring aan de universiteit van Leuven liet voorleggen.
Rechtstreekse invloed van de klassieken is alleen ten aanzien van Cebes, Epictetus
en Plato met zekerheid aan te wijzen. Coornhert bracht hem tot het lezen van
Seneca. Ook Tauler en de Theologia Deutsch behoorden tot zijn lectuur.

22
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NNBW, II, 1350-1352 (door J. Prinsen); A. Verwey, H.L. Spieghel, Gron., 1919; A. Zijderveld,
Verwaarloosde Renaissance-literatuur (zie noot 10); J. Backer, De familie Spiegel en het R.K.
Maagdenhuis, Jb. AT (1901), 110-123; J.F. Buisman, De ethische denkbeelden van H.L.
Spiegel, Wageningen, 1935.
A.C. de Jong, H.L. Spiegels Hertspiegel, diss. A'dam, G.U., A'dam, 1930; A. Zijderveld, Een
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Montaigne's Essais haalt hij met instemming aan, maar terwijl J. Prinsen en A.
Verwey hierbij aan invloed van den Fransen wijsgeer op Spiegel's opvattingen
denken, schrijft A. Zijderveld die instemming toe aan de innerlijke verwantschap,
welke Spiegel met Montaigne verbond, zonder dat van een innerlijke afhankelijkheid
sprake behoeft te zijn. Hij beroept zich ook gaarne op de ‘schoolgeleerdheid’ en er
mag worden aangenomen, dat ook hij de didactische ethica-litteratuur van zijn tijd
in zijn geschriften verwerkt heeft.
Welleven bestaat volgens Spiegel in het zoeken naar de deugd. Deze wordt
beoefend door het volgen van de natuur en Spiegel is overtuigd, dat wie de natuur
volgt, daarmede God volgt en Gods wil volbrengt. Op de daadwerkelijke hulp van
God bij de beoefening van de deugd legt hij echter minder nadruk dan Coornhert,
al noemt hij die hulp onder de oorzaken, die het welleven bevorderen. In dat opzicht
heeft hij dus een nog meer optimistischen kijk op het vermogen van de menselijke
natuur dan Coornhert; anderzijds echter twijfelt hij aan de mogelijkheid om de
volmaaktheid ook naar menselijke maat in dit leven te bereiken.
Als hoogste doel bij het beoefenen van de deugd beschouwde Spiegel aanvankelijk
de ‘zaligheydt’, die in die beoefening zelf is gelegen; later liet hij zich echter door
Coornhert overtuigen, dat het hoogste doel geen ander kan zijn dan het bezit van
God. De zonde kan slechts voortkomen uit zwakheid, onverstand of misverstand
en brengt haar eigen straf mede.
11. Aan Spiegel danken wij wellicht ook het Ruygh-bewerp vande Redenkaveling,
ofte Nederduytsche Dialectike, uitgegeven door ‘De Eglentier’ (Ldn., 1585), en
gevolgd door het Kort Begrip des Redenkavelings in rijm (Ldn., 1585), een handboek
van de Aristotelische logica en de samenvatting daarvan, vereenvoudigd en ingesteld
op de practijk van de redeneerkunst, die van grote betekenis zijn geweest voor de
24
vorming van een Nederlandse wijsgerige vaktaal.
12. Terwijl de Stoïcijnse levensleer bij Coornhert en Spiegel een overwegend
practisch en populair karakter droeg, werd de Stoïcijnse wijsbegeerte meer ex
professo en op wetenschappelijke basis vernieuwd door den philoloog en historicus
Justus Lipsius. Ook hij zette daarmede een traditie voort, die in de Middeleeuwen
door tal van Christelijke denkers was vertegenwoordigd en waarvan ook in het
Platonisme en het Aristotelisme van de Renaissance de nawerking is aan te wijzen.
Meer bepaald echter stelde hij zich tot doel, de wijsbegeerte der Stoa aan de leer
van het Christendom aan te passen, overtuigd als hij was, dat er tussen de sapientia
humana en de litterae divinae een wezenlijke overeenstemming moet be-
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St. Axters, Scholastiek Lexicon, Antwerpen, 1937, 89⋆-93⋆.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

109
staan. Montaigne beschouwde hij als den eigenlijken hersteller van de Stoïcijnse
wijsbegeerte in den nieuweren tijd.
25
JUSTUS LIPSIUS (Joos Lips, 1547-1606), geboren te Overijssche in Brabant,
studeerde te Keulen aan het college der Jesuieten, waar hij door den Bosschenaar
Arnold Havens (1540-1610) in de wijsbegeerte werd ingeleid, en te Leuven aan het
Collegium Trilingue, onder Corn. Valerius (1512-1578), en ging in 1567 als secretaris
met Kard. Granvelle naar Rome, waar hij zich wijdde aan de studie van de Oudheid
en met het Italiaanse Humanisme kennis maakte. Van 1572 tot 1574 was hij
hoogleraar in de geschiedenis en de welsprekendheid te Jena; de practijk van den
Katholieken godsdienst had hij laten varen. In 1578 ontving hij een benoeming tot
hoogleraar in de geschiedenis en de rechtsgeleerdheid aan de pas opgerichte
universiteit te Leiden en hij steeg daar tot hoog aanzien. Met grote moeite kreeg hij
in 1591 zijn ontslag; hij was intussen tot den Katholieken godsdienst teruggekeerd.
Van 1592 tot zijn dood was hij hoogleraar in de geschiedenis en de Latijnse
letterkunde te Leuven.
Lipsius' zeer talrijke werken liggen merendeels op philologisch en tekstcritisch
gebied, maar door zijn persoonlijk overwicht en wetenschappelijk gezag heeft hij
26
ook groten invloed gehad op de organisatie van het wijsgerig onderwijs te Leiden.
Uit een brief van 12 juli 1583 aan den Leidsen curator P. Buys blijkt, dat ook voor
hem bij dat onderwijs de tekst van Aristoteles de eerste plaats moest innemen, los
van de commentaren en de handboeken, maar dat hij ook aandacht wilde
geschonken zien aan Plato en aan de Stoïcijnen; zelfs van Lucretius was hij niet
27
afkerig.
13. Lipsius' eerste wijsgerig geschrift, De constantia (Ldn., 1584), waarvoor het
28
gelijknamig werk van Seneca in menig opzicht tot voorbeeld heeft gediend, blijft
nog geheel binnen het kader van het Christelijk Stoïcisme, dat tot de traditie van
Laatscholastiek en Humanisme in de Nederlanden be-

25
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hoorde. De Stoïcijnse standvastigheid van gemoed, die hier tot richtsnoer gesteld
wordt voor een Christelijke levenshouding in tijden van oorlog en andere
rampspoeden, is een sterkte van geest, berustend op redelijke bezinning en
onverwrikbaar op het goede gericht, waardoor de mens in alle omstandigheden zijn
innerlijk evenwicht bewaart en die hem ertoe brengt zich bij leed en tegenspoed
aan het eeuwig en onveranderlijk raadsbesluit van Gods voorzienigheid te
onderwerpen.
In zijn Politica (Ldn., 1589) handelt Lipsius in Aristotelischen geest over wezen
en doel van den staat en over de verhouding van staat en kerk. Wel stelt hij
overeenkomstig de traditie van Erasmus' Institutio Principis Christiani (1516) den
eis, dat de vorst een toonbeeld moet zijn van alle deugden, maar in den geest van
Machiavelli acht hij bij de uitoefening van het bestuur afwijking van den weg der
deugd, list en bedrog, met het oog op het algemeen welzijn in bepaalde
omstandigheden geoorloofd. De overheid is verplicht, ter wille van orde en rust in
de staatsgemeenschap de eenheid van godsdienst desnoods met geweld te
handhaven. Zoals wij boven reeds zagen, werd Lipsius door dit boek in een
pennestrijd gewikkeld met Coornhert en tot na zijn dood ondervonden zijn
Machiavellistische opvattingen over de scheiding van politiek en ethiek, waarmede
hij onder zijn tijdgenoten in de Nederlanden vrijwel alleen stond, van verschillende
29
zijden bestrijding.
14. Pas in veel later jaren, toen hij het toppunt van zijn roem in de geleerde wereld
bereikt had, heeft Lipsius zijn plan tot uitvoering gebracht om de Stoïcijnse
wijsbegeerte met de Christelijke geloofsleer te verbinden tot een harmonisch geheel,
dat naar zijn mening beter als wereldbeschouwing en levenswijsheid voor den
modernen tijd zou kunnen dienen dan de Scholastieke synthese van Christendom
en Aristotelisme. In 1604 verschenen te Antwerpen achtereenvolgens de Manuductio
ad Stoicam philosophiam en de Physiologia Stoicorum, beide in dialoogvorm, waarin
hij hoofdzakelijk Seneca volgt, maar tevens blijk geeft, met de gehele Stoïcijnse
traditie volkomen vertrouwd te zijn. Zijn interpretatie van Seneca is soms vrij
willekeurig; niet zelden bestrijdt hij hem op grond van Christelijke overwegingen.
Een critische editie van Seneca's Opera omnia volgde in 1605 (Antw.). In Lipsius'
voorstelling van de Stoïcijnse wijsbegeerte krijgt de physica een belangrijker plaats
toebedeeld, dan zij althans bij de oude Stoïcijnen had ingenomen.
In de Manuductio wordt na een korte samenvatting van de Stoïcijnse logica en
physica de zedenleer der Stoïcijnen uiteengezet en verdedigd.
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Hoogste goed is de deugd, welke bestaat in het volgen van de natuur, d.i. van de
rechte rede, die het Al bestuurt, en daarmede van God. De wereldrede openbaart
zich echter in 's mensen eigen natuur, die hij dus slechts heeft te volgen. Wie de
deugd bezit is onveranderlijk van wil, omdat zijn oordeel over goed en kwaad niet
op waan berust, maar op redelijk inzicht. Wijs is hij, die de wetten van de natuur
nagaat en zich bewust weet te maken van het verband tussen die wetten, waarin
Gods wil is uitgedrukt, en de regels van het menselijk handelen. De Stoïcijnse leer
van de geoorloofdheid van den zelfmoord wordt door Lipsius verworpen: niemand
heeft het recht de plaats te verlaten, die hem door God is toegedeeld.
De Physiologia Stoicorum is een uitvoerige uiteenzetting van de Stoïcijnse physica,
met een overvloed van aanhalingen uit de gehele antieke letterkunde en de Patristiek
omsierd. Het Logos-begrip van de oude Stoa wordt hier door Lipsius op voorgaan
van Seneca vereenzelvigd met de oorzaak van het Al en onder toevoeging van het
Christelijk scheppingsbegrip en het laat-Platoonse exemplarisme, waarvoor hij
overigens ook bij Seneca het voorbeeld kon vinden, tot een theïstisch Godsbegrip
omgewerkt. In God zijn de rationes seminales of ideeën, in Hem tot één enkele Idee
of oerbeeld verbonden, die de voorbeelden of vormen zijn van alle geschapen
dingen, waarin Hij zichzelf vertoont; als wereldziel of wereldrede doordringt zijn
kracht het heelal, zoals de ziel het lichaam. De pantheïstische tendenties in de
Stoïcijnse Godsleer worden door Lipsius afgewezen: de wereld is niet één met God,
maar heeft deel aan den goddelijken Logos. De Stoïcijnse begrippen ‘providentia’
en ‘fatum’ krijgen een betekenis, die in het kader van de Christelijke opvattingen
past; in het noodlot komen de beschikkingen van de goddelijke voorzienigheid in
het wereldbestuur tot uitvoering; voor enig toeval in het wereldgebeuren blijft geen
mogelijkheid open. God heeft de wereld in de eerste plaats voor zijn eigen glorie
geschapen en pas in de tweede plaats ten bate van den mens.
In het voetspoor van de Stoïcijnen geeft Lipsius zich veel moeite om het
Godsbestuur in de wereld te rechtvaardigen. Afwijkingen en misvormingen in de
voortbrengselen der natuur behoren in zekeren zin ook tot de natuur en zijn dus
door God mede bedoeld om zijn glorie te dienen. Zonde en misdaad komen op
rekening van den menselijken wil, een van de causae adjuvantes, die met de causae
principales, welke Gods wil rechtstreeks uitdrukken, als fatum alle gebeuren bepalen.
Daarbij neemt Lipsius de Neoplatoons-Gnostische theorie van de materie als beginsel
en oorsprong van innerlijk en uiterlijk kwaad van Seneca over. Ook voert hij het
Christelijk begrip van den duivel als oorzaak van zedelijk kwaad in; voor dit kwaad

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

112
kan God niet verantwoordelijk worden gesteld, aangezien Hij den duivel goed heeft
geschapen; uit eigen vrijen wil heeft deze echter gekozen slecht te zijn. Het uitwendig
kwaad, dat mensen en volken elkaar onderling aandoen, dient om de deugd op de
proef te stellen: het is trouwens dikwijls slechts kwaad in de ogen der mensen, niet
in de ogen van God.
Het materialisme van de Stoa, krachtens hetwelk al wat is en al wat handelt of
een handeling ondergaat, stoffelijk of lichamelijk moet zijn, ontmoet bij Lipsius
ernstige bezwaren, die echter naar zijn mening door een juist verstaan van het
Stoïcijnse begrip stoffelijkheid, meer in het bijzonder door een onderscheiding van
eerste en tweede materie, kunnen worden opgeheven. De eerste materie nl. of
prima essentia is het onveranderlijke wezen of substraat van alle dingen; zij kan
niet gemaakt of geschapen zijn, maar is eeuwig en altijddurend als God; daar zij
echter van elken vorm is verstoken, kan zij niet als lichamelijk of stoffelijk worden
beschouwd; de tweede materie echter, waaruit God de stoffelijke dingen maakt, is
door Hem geschapen: alle vorm, ook die der stoffelijkheid, komt van God. Dat God
als zijnde onvergankelijk ook onstoffelijk moet zijn, meent Lipsius bij de Stoïcijnen
zelf bevestigd te vinden, en in de Stoïcijnse opvattingen omtrent de λ∊χτά, de ledige
ruimte, de plaats en den tijd ziet hij verdere aanwijzingen, dat de Stoa het bestaan
van het onstoffelijke niet zonder meer uitsluit. Met het Stoïcijnse begrip van de ziel
als stoffelijk wezen weet Lipsius niet goed raad; voor het voortbestaan van de ziel,
althans tot het einde van elke wereldperiode, bieden de Stoïcijnse teksten hem
talrijke gegevens.
Hoewel Lipsius in de geleerde wereld een grote vermaardheid genoot, heeft hij
in de wijsbegeerte geen school gemaakt. Na zijn dood vonden zijn denkbeelden
een verdediger in den Zuid-Nederlandsen Jesuiet C. Scribani (1561-1629) met:
30
Justi Lipsii defensio posthuma (Antw., 1608).
15. Het werk van Lipsius' leerling en opvolger te Leuven, ERYCIUS PUTEANUS
31
(1574-1646), ligt evenals dat van zijn meester voor het grootste deel buiten het
terrein van de wijsbegeerte. Puteanus (Erik van de Putte), geboren te Venlo, werd
opgeleid aan de illustre school te Dordrecht, aan het college ‘De Drie Kronen’ te
Keulen, waar hij door den Nederlandsen Jesuiet Willem van Arnhem in de
wijsbegeerte werd onderwezen, en aan de hogeschool te Leuven, onder Lipsius.
Na een verblijf van enkele jaren in Italië werd hem in 1606 de leeropdracht van
Lipsius te Leuven toevertrouwd, welke hij tot zijn dood vervulde.
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Puteanus is vóór alles philoloog, maar de beoefening van de bonae litterae strekte
zich voor hem uit tot de gehele klassieke wetenschap, zodat hij zich niet alleen op
het gebied van de philologie, maar ook op dat van de geschiedenis, de staatkunde,
de wis- en sterrenkunde, de economie en de muziektheorie heeft bewogen. Van
zijn meer dan 90 werken zijn er slechts enkele voor de wijsbegeerte van belang.
Ook hij stond in de wetenschappelijke wereld in groot aanzien. Hij correspondeerde
met H. Grotius, G. Vossius, D. Heinsius, J. Meursius, Const. Huygens, P. Gassendi
en vele andere geleerden van zijn tijd in de fraaiste vormen van het Humanistisch
Latijn. Zijn wijsgerige gedachten, die hem meestal slechts dienen tot stof voor zijn
welsprekendheid, zijn weinig diepgaand en hebben nauwelijks enig spoor nagelaten.
Bij den aanvang van zijn loopbaan was Puteanus de Stoïcijnse beginselen van
zijn leermeester Lipsius en van de Humanistische traditie in de Nederlanden
toegedaan. Blijkens zijn Epicuri aliquot sententiae aculeatae e Diogene Laërtio
excerptae (Leuven, 1609) heeft hij echter een tijd lang het plan gekoesterd een
ethiek naar Epicuristische beginselen op te bouwen, zonder zich daarbij om de
atomistische natuurphilosophie van Epicurus te bekommeren. Als vernieuwer van
het Epicurisme kan hij derhalve niet op één lijn gesteld worden met zijn jongeren
tijdgenoot P. Gassendi (1592-1655), die overigens wel met het werk van Puteanus
bekend was. De terugkeer naar het atomisme van Epicurus, die in Noord-Nederland
zou worden ondernomen door D. van Goirle (1591-1612), staat daar geheel los van.
De Epicuristische ethiek komt bij Puteanus neer op enkele algemene grondregels,
aangediend in een kleed van rhetoriek, ter aansporing tot de deugd, waarin geheel
het geluk van den mens heet te zijn gelegen. Tot een verdere uitwerking van zijn
plan is hij niet gekomen en spoedig is hij weer tot zijn oorspronkelijke overtuiging
teruggekeerd, in de overweging, dat Epicurisme en Stoïcisme, hoewel van
verschillende beginselen uitgaand, uiteindelijk toch tot dezelfde voorschriften voor
het zedelijk leven leiden.
De zuiver-wijsgerige ethiek van Puteanus, waarin steeds het voorschrift van de
rede als enig motief voor het zedelijk goede handelen wordt voorgeschreven, stond
intussen een Christelijke geloofsovertuiging en een trouwe practijk van den
Katholieken godsdienst bij hem niet in den weg.
In zijn te Leuven uitgegeven staatkundige geschriften, Elementa basilica, quibus
educatio principis continetur (1626), Doctrinae politicae fontes Aristotelici (1632) en
Civilis doctrinae lineae (1645), bleef Puteanus evenals Lipsius de politische
32
beginselen van Aristoteles volgen.
16. Tot de erfgenamen van het Bijbels Humanisme en van den geest van
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Erasmus behoort ten slotte door zijn brede belangstelling, zijn omvangrijke kennis,
zijn oprechte religiositeit, zijn streven naar eenheid onder de Christenen en zijn zin
voor geestelijke vrijheid de grote rechtsgeleerde HUGO GROTIUS (Huigh de Groot,
33
1583-1645). Hij is geboren te Delft, studeerde te Leiden, behaalde den doctorstitel
in de rechtsgeleerdheid te Orleans en vestigde zich daarna als advocaat te
34
's-Gravenhage. In 1607 benoemd tot advocaat-fiscaal van Holland en
West-Friesland, in 1613 tot pensionaris van Rotterdam, nam hij een intens aandeel
in de kerkelijke en staatkundige beroeringen tijdens het Twaalfjarig Bestand. In 1618
werd Grotius met Oldenbarnevelt en andere leiders der Remonstranten gevangen
genomen en korten tijd later tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. In 1621
wist hij echter uit het fort Loevestein te ontsnappen, waarop hij zich naar Parijs
begaf. Sinds 1635 was hij gezant van Zweden bij het Franse Hof. Hij stierf te Rostock.
Aan zijn overgang tot de Katholieke Kerk kan op goede gronden worden getwijfeld;
wel stond hij in zijn later leven de Katholieke leer op tal van punten zeer nabij.
De werken van Grotius op theologisch en juridisch terrein geven blijk van een
zeer uitgebreide belezenheid, een diepgaande kennis van de H. Schrift, de
kerkvaders en de klassieken en een sterk ontwikkeld rechtsgevoel. Zijn
rechtsphilosophische theorieën berusten op een grondige en alzijdige wijsgerige
vorming. Te Leiden was hij in het Aristotelisme opgeleid en voor Aristoteles heeft
35
hij steeds een grote waardering behouden. In de ethiek en de rechtsphilosophie
heeft echter het Stoïcisme van de Laatscholastiek het bij hem van het Aristotelisme
36
gewonnen. In zijn rechts-
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en staatsleer krijgt de ontmoeting van Scholastiek en Humanisme haar zuivere
uitdrukking. Van zijn werken zijn voor de wijsbegeerte het meest van belang: De
jure praedae (geschr. 1604-05, het eerst uitg. door H.G. Hamaker, 's-Grav., 1868),
Mare liberum (Ldn., 1609) en De jure belli ac pacis (Paris, 1625, moderne edities
door P.C. Molhuysen, Ldn., 1919 en door B.J.A. de Kanter-van Hettinga Tromp,
37
Ldn., 1939).
17. In De jure belli ac pacis neemt Grotius de vraag over rechtmatigheid of
onrechtmatigheid van den oorlog tot uitgangspunt voor den opbouw van een
natuurrechtsleer, waarvoor hij de grondbeginselen heeft geput uit de latere Romeinse
Stoa, de Patristiek en de Scholastiek, terwijl bij de uitwerking daarvan vooral Hendrik
van Gorkum (1386-1431), Fr. de Vitoria (1480-1556), G. Vasquez († 1604) en Fr.
Suarez (1548-1617) hem hebben beïnvloed. Ook zijn denkbeelden van Erasmus,
Thomas Morus (1478-1535) en Alberico Gentili (1552-1608) bij hem terug te vinden.
Terwijl Grotius in De jure praedae den oorsprong van het natuurrecht nog
uitsluitend in Gods wil meende te moeten zoeken, legt hij, om aan zijn
natuurrechtsleer een grondslag te kunnen geven onafhankelijk van elke bepaalde
kerkleer of religieuze overtuiging, in De jure belli ac pacis dien grondslag in de
redelijke natuur van den mens. In den drang naar gemeenschap, die met de
menselijke natuur is gegeven, ziet hij nl. voor den redelijken mens, wien naar Stoïcijns
beginsel het leven volgens de natuur tot norm van handelen is gesteld, een bron
van natuurlijk recht. De gemeenschapsdrang zou zelfs als zodanig kunnen blijven
fungeren, indien er, hetgeen Grotius om verschillende redenen onaannemelijk acht,
geen God bestond, of indien God voor de zaken der mensen geen zorg droeg. De
feitelijke geaardheid van de menselijke natuur behoeft echter ook een verderen
grond, die alleen uit Gods scheppingsorde kan worden getrokken. Naast de
menselijke natuur, die de rede ons voorschrijft te volgen, vormt daarom de wil Gods,
die de naleving der natuurwet beveelt, een nieuwe bron van natuurlijk recht. De
natuurwet is derhalve een uitspraak van de juist oordelende rede, welke aangeeft,
dat een handeling, al naar gelang zij overeenstemt met onze redelijke natuur of
daarmede niet overeenstemt, zedelijk noodzakelijk of zedelijk ongeoorloofd is, en
dientengevolge ook noodzakelijk door God geboden of verboden is. Zij is eeuwig
en overanderlijk;
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zelfs God kan haar niet veranderen. Zij geldt in de wereldgemeenschap, waarin
naar de rationalistische opvatting der Stoa alle mensen gelijk zijn, gelijkelijk voor
een ieder.
De regels, welke het natuurrecht geeft voor de verhoudingen tussen de enkelingen,
gelden eveneens voor het verkeer tussen de volkeren; aan de naleving dier regelen
zal de rechtmatigheid of onrechtmatigheid van den oorlog en de al dan niet
toelaatbaarheid van de oorlogshandelingen moeten worden afgemeten.
Op tweevoudige wijze kan worden uitgemaakt, of een rechtsregel in het natuurrecht
vervat is: òfwel a priori uit het begrip van de menselijke natuur, òfwel a posteriori
uit de feitelijke aanvaarding van den regel door alle beschaafde volkeren.
18. Naast het natuurrecht (ius naturale) staat het positief recht (ius voluntarium)
als vrije instelling van den wil binnen het natuurrechtelijk geoorloofde. Het wordt
onderscheiden in goddelijk recht (ius divinum), door God in de Openbaring aan het
gehele menselijk geslacht of aan een enkel volk gegeven, en menselijk recht (ius
humanum), dat weer uiteenvalt in nationaal recht (ius civile) en volkenrecht (ius
gentium). De grond van alle menselijk recht ligt in een uitdrukkelijke of stilzwijgende
overeenkomst tussen de leden ener gemeenschap; deze ontleent echter haar
verbindende kracht aan het natuurrecht, dat het stare pactis, het naleven van
verbintenissen, als plicht voorschrijft.
19. Van het volkenrecht als afzonderlijken tak der rechtswetenschap wordt Grotius
als grondlegger beschouwd, ofschoon de hoofdbeginselen daarvan reeds door
Vitoria en Suarez waren geformuleerd; ook heeft Grotius' hoofdwerk op dit gebied,
De iure belli ac pacis, in De bello et pace van Josse Clichthove (1472-1543) een
voorloper gehad.
Het volkenrecht van Grotius berust op de grondgedachte, door hem reeds in De
iure praedae uitgesproken, dat ook staten gebonden zijn aan rechtsvoorschriften,
zo goed als de burgers in elken staat. In De iure belli ac pacis werkte hij die gedachte
verder uit en voegde daar het beginsel aan toe, dat overtreding van deze
voorschriften op dezelfde wijze moet worden beoordeeld als de overtreding van de
rechtsregels door den enkeling.
Volkenrecht is het recht tussen meerdere volkeren of hun bestuurders. Het is door
Grotius bedoeld als positief recht, daar het moet berusten op de uitdrukkelijke of
stilzwijgende toestemming der deelgenoten, maar het veronderstelt den
natuurrechtelijken eis van gerechtigheid en den natuurrechtelijken plicht van de
goede trouw in het internationaal verkeer; het krijgt van het natuurrecht zijn
verbindende kracht en wordt ook materiëel met regels van het natuurrecht aangevuld.
Daarenboven is het volkenrecht,
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dat Grotius beschrijft, feitelijk een verzameling gebruiken en overeenkomsten uit
vroeger eeuwen, die hem natuurrechtelijk het meest gerechtvaardigd leken.
20. Evenals Seneca en verschillende door Stoïcijnse ideeën beïnvloede Christelijke
schrijvers uit Oudheid en Middeleeuwen huldigt Grotius de opvatting, dat God in
den beginne aan het menselijk geslacht het gemeenschappelijk bezit van de
goederen der aarde geschonken heeft. Die goederengemeenschap is later om
redenen van physischen, economischen en ethischen aard bij onderlinge
overeenkomst door verdeling of toeëigening omgezet in den toestand van
privaatbezit, die in de gewijzigde omstandigheden door het natuurrecht geëist werd.
De verdragstheorie ter verklaring van de privaateigendomsorde heeft Grotius
waarschijnlijk van Lud. Molina (1535-1600) overgenomen.
21. Grotius' staatsleer heeft in den loop van de jaren een ontwikkeling ondergaan.
In De iure praedae legt hij sterken nadruk op de oppermacht van de respublica
(waarmede waarschijnlijk de Staten bedoeld zijn), tegenover welke de macht van
den vorst beperkt blijft door de opdracht, die hem bij verdrag is verleend; overschrijdt
de vorst de hem gestelde grenzen, dan heeft de respublica het recht zich te verzetten.
In deze periode kan Grotius in zekeren zin tot de Monarchomachen worden gerekend.
Wanneer hij echter De iure belli ac pacis schrijft, is zijn sympathie voor de
denkbeelden der Monarchomachen bekoeld; zijn voorliefde gaat thans uit naar de
absolute monarchie en in zijn gedachten staat niet meer het recht tot opstand, maar
de versteviging van de grondslagen van den staat ter wille van orde en rust op den
voorgrond; de nadruk wordt gelegd op de overdracht van de souvereiniteit aan den
vorst.
Met betrekking tot den oorsprong van den staat maakt Grotius thans nog evenals
J. Althusius (1557-1638) gebruik van een dubbele verdragstheorie, waarvoor hij
eveneens in de staatsleer der Spaanse Na-Scholastieken, bij Fr. de Vitoria, Lud.
Molina en vooral bij Fr. Suarez, voorbeelden vond. Daar in de oorspronkelijke en
ongeorganiseerde samenleving de enkelingen te zwak bleken om zich tegen
overmacht te beschermen, hebben de mensen zich door vrije beschikking, maar
op grond van hun sociale natuur, tot een burgerlijke gemeenschap verbonden
(verenigingsverdrag) en aan een gezagsdrager onderworpen
(onderwerpingsverdrag). De staat is dan de zich zelf genoegzame vereniging van
vrije mensen, verenigd tot bescherming van hun recht en tot bevordering van het
algemeen welzijn. De verwijderde, gemene drager (subjectum commune) van de
souvereiniteit in den staat is de gemeenschap der burgers (civitas), de eigen,
bijzondere drager (subjectum proprium) is de overheid, die naar zeden en wetten
van elk volk uit een
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of meer personen kan bestaan, en waaraan het volk zijn oppermacht overdraagt.
De macht van de overheid is behalve door natuurrecht en positief goddelijk recht
ook beperkt door den wil van hen, die haar die macht opdroegen. Maar hoezeer
ook gebonden door verdrag en beloften, toch is na de overdracht alleen de vorst
souverein. Grotius bestrijdt dan ook de mening van Althusius, dat de hoogste macht
en daarmede het recht van oppertoezicht altijd aan het volk zou blijven behoren.
Evenmin kan hij zich thans verenigen met de opvatting van Suarez, dat ondanks
de overdracht van de oppermacht de gemeenschap des volks toch de bron van het
gezag blijft, zodat zij in geval van misbruik van macht den vorst kan afzetten. Naar
zijn mening is de vorst alleen aan God verantwoording schuldig, en hij acht het
mogelijk, dat God een slechten vorst tot bestraffing of beproeving voor het volk
toelaat.
Daar de staatsoverheid niet alleen voor den uitwendigen vrede van haar
onderdanen, maar ook voor innerlijke rust en vrede des harten te zorgen heeft, valt
ook de regeling der kerkelijke zaken, buiten hetgeen door God is ingesteld, onder
haar bevoegdheid. Zij dient verdraagzaam te zijn tegenover alle positieve
godsdiensten, maar moet hen vervolgen, die Gods bestaan en voorzienigheid en
de onsterfelijkheid der ziel loochenen. Ook hier toont Grotius zich erfgenaam van
38
de Erasmiaanse traditie. Maar hij gaat verder: waar hij aan hen, die de redelijke
grondwaarheden van alle belijdenissen eerbiedigen, vrijheid van godsdienst laat,
schijnt hij met Thomas Morus (1478-1535) en J. Bodin (1530-1597) het ideaal voor
te staan van een natuurlijken godsdienst, die evenals de natuurwet een algemeen
verplichtend karakter zal dragen en die bestemd zal zijn eens de universele religie
van het mensdom te worden.
22. De conservatieve elementen in het denken van Grotius werden uitgewerkt en
tot hun verste consequenties doorgevoerd door zijn jongeren vriend en geestverwant
39
DIRCK GRASWINCKEL (1600-1666). Hij werd geboren te Delft, studeerde te Leiden
en te Franeker, verbleef in de jaren 1623-25 geruimen tijd te Parijs bij Grotius, die
hij bij het overschrijven en het corrigeren van de drukproeven van De iure belli ac
pacis terzijde stond, was advocaat-fiscaal van de grafelijkheidsdomeinen van Holland
en Zeeland en later secretaris van de Chambre mipartie; tijdens de uitoefening
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van deze functie overleed hij te Mechelen. Behalve als rechtsphilosoof heeft hij als
jurist en econoom naam gemaakt.
Graswinckel was een man van religieuze inborst, maar ofschoon zijn sympathie
uitging naar de Remonstranten, weigerde hij toch zich bij een der kerkelijke richtingen
aan te sluiten; door zijn vrijzinnige houding in geloofszaken, zijn verdraagzaamheid,
zijn warme belangstelling in de zaken des geestes, zijn omvangrijke belezenheid
en zijn onbekrompen levenswijze is hij het type van den aristocratischen libertijn
van de eerste helft der 17de eeuw.
Van zijn talrijke werken komen voor de uiteenzetting van zijn denkbeelden op het
gebied van rechts- en staatsphilosophie in aanmerking: Libertas Veneta (Ldn., 1634),
De jure majestatis ('s-Grav., 1642), Maris liberi vindiciae adversus P.B. Burgum
('s-Grav., 1652) en adversus G. Welbodum ('s-Grav., 1653), Stricturae ad censuram
Joannis a Felden ad libros Hugonis Grotii de jure belli ac pacis (A'dam, 1654), De
praeludiis justitiae et juris adversus R.P.F. Rebellum S.J. (Dordr., 1660), Nasporinge
van het recht van de opperste macht toekomende de Staten van Hollandt en
West-Vrieslandt (posthuum, R'dam, 1667). Het boek Wel-levens wetenschap ende
wijsheyt ('s-Grav., 1643), dat door zijn titel aan Coornhert's Wellevenskunste doet
denken, maar daar geen enkel verband mede houdt, is een bloemlezing van teksten
uit de H. Schrift, voornamelijk uit het Boek der Spreuken en het Boek Ecclesiasticus
(dat in den Statenbijbel niet voorkomt).
23. Van een natuurrecht met eigen verbindende kracht wil Graswinckel niets
weten; het natuurrecht is in laatste instantie toch weer van een positieve wet, nl. de
door God aan Mozes gegeven wet, afhankelijk. Verschillende ethische voorschriften,
b.v. het verbod van ontucht, vinden den grond van hun verplichting niet in een
natuurlijke zedewet, maar uitsluitend in de zedeleer van het Evangelie. Ook van
een natuurlijken godsdienst kan geen sprake zijn: alle religie heeft haar oorsprong
40
in een goddelijk gebod.
24. Den oorsprong van den staat verklaart Graswinckel evenals Grotius door een
(uitdrukkelijk of stilzwijgend) verdrag, waardoor de enkelingen zich op grond van
hun sociale natuur verenigen, maar zich tegelijk ook volledig aan de gemeenschap
onderwerpen. De verbindende kracht van het verenigingsverdrag berust op het
natuurrecht. Van een nader onderwerpingsverdrag, waarbij de gemeenschap des
volks de bij haar oorspronkelijk berustende oppermacht aan een overheid zou
opdragen, wil Graswinckel echter in onderscheid met Grotius niets weten. God heeft
van den beginne aan elk volk een bepaalden regeringsvorm gegeven en dien
oorspronkelijken regeringsvorm behoort het te behouden. Graswinckel's voorkeur
gaat
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uit naar de aristocratische republiek, zoals hij die in de Nederlandse gewesten
verwerkelijkt zag; ook de monarchie acht hij hoog, van de democratie is hij afkerig.
Welke echter de regeringsvorm ook zij, in elken staat is de hoogste macht aan
de overheid gegeven niet tot haar eigen voordeel, maar ten algemenen nutte. De
hoogste macht brengt echter mee, dat aan de overheid een absoluut gezag toekomt;
zij staat boven de wetten, in sommige gevallen zelfs boven de regels van het
natuurrecht; de onderdanen zijn haar een onbeperkte gehoorzaamheid verschuldigd,
waarvan zelfs de stem van het geweten hen niet kan ontslaan. Van een beperking
van de macht van de overheid door het volk of van een recht tot opstand kan dus
geen sprake zijn: elk verzet leidt tot anarchie en is daarom in strijd met het
natuurrecht. Ook de kerk dient aan de overheid in den staat geheel onderworpen
te zijn.
Toch zijn er naar de mening van Graswinckel vrije volken - en hij rekent daartoe
nadrukkelijk het volk van Holland - die zelf van den beginne af door goddelijke
instelling de oppermacht bezitten; deze kunnen hun regeringsvorm naar goeddunken
vaststellen, aan de door hen aangestelde gezagsdragers een deel van de
oppermacht overdragen of ook de uitoefening daarvan geheel aan zichzelf houden;
de souvereiniteit blijft echter steeds bij het volk. Ook zijn er volken, bij welke het
orgaan van de oppermacht van den beginne af door God door zekere fundamentele
regels beperkt is.
Zo breekt ten slotte een meer realistische beschouwing door de utopische opvatting
van Graswinckel's absolutisme heen.

2. Aristotelisme en Cartesianisme
1. Aan de hogescholen van de Republiek heeft het onderwijs in de wijsbegeerte,
dat op Middeleeuws voorbeeld bij de faculteit der ‘vrye consten’ was ondergebracht,
41
van den beginne af een propaedeutisch karakter gedragen. Het had geen ander
doel dan op de studie in de vakfaculteiten, die van de godgeleerdheid, de
rechtsgeleerdheid en de geneeskunde, voor te bereiden, en ook toen het program
der artes zich uitbreidde en de meeste studenten zich reeds in een van de andere
faculteiten lieten inschrijven vóór

41
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zij den gehelen wijsgerigen cursus hadden doorlopen, is het zich tot zijn algemeen
vormende en voorbereidende taak blijven beperken.
De methoden van het wijsgerig onderwijs sloten nauw aan bij die van de late
Middeleeuwen. Grondslag bleef de lezing en verklaring van een tekst, dien zowel
de docent als de studenten in handen hadden (lectio); daarbij kwamen dan de
disputen, in tweeërlei vorm: de disputationes exercitii causa, die den gang van het
onderwijs volgden en op de behandelde stof verder ingingen, en de disputationes
pro gradu, waardoor de candidaat voor de academische graden het vereiste bewijs
van genoegzame kennis en dialectische vaardigheid moest leveren. Bij de disputen
van de eerste soort werden meestal theorieën uit het verleden, waar alle argumenten
vóór en tegen reeds lang waren uitgeput, opnieuw tot voorwerp van
gedachtenwisseling gemaakt, maar vaak werden zij ook door de docenten gebruikt
om hun eigen denkbeelden bij monde van de studenten aan de openbaarheid te
brengen. Beide soorten disputationes vormen een voorname bron voor onze kennis
van het wijsgerig onderwijs aan de hogescholen.
2. Aanvankelijk werd niets anders gedoceerd dan het gezuiverde en
vereenvoudigde Aristotelisme, dat de Laatscholastiek en het Humanisme als vrucht
van de onderwijsvernieuwing van de 16de eeuw hadden nagelaten. De Hervorming
42
heeft als zodanig in den inhoud van het wijsgerig onderwijs geen wijziging gebracht.
Voor zover men in Reformatorische kringen afkerig was van wijsgerige bespiegeling
om haar zelfs wil, deelde men dien afkeer met de nominalisten van de late
Middeleeuwen en, meer speciaal in ons land, met de Moderne Devoten en de
43
Bijbelse Humanisten. Men beschouwde de wijsbegeerte, zoals Sepp het uitdrukt,
als ‘een wetenschap, volstrekt onbruikbaar voor ieder, die door het licht der goddelijke
openbaring bestraald werd. Wat geloofd en beleden moest worden, men wist het;
wat zou de wijsbegeerte goeds aan de godgeleerdheid kunnen brengen, indien hare
poging gelukte om de plaats van dienstmaagd met den rang van zuster te ruilen?’
Dit ongunstig oordeel trof vooral de metaphysica, aan welke men de pretentie
kon toeschrijven, zich althans ten dele op één rang met de Hervormde geloofsleer
te willen stellen. Ten opzichte van logica, physica en ethica
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stond men minder afwijzend. In de logica, Aristotelisch van opzet, maar thans vooral
beschouwd als hulpmiddel voor het denken en spreken op elk gebied van
wetenschap, deed de invloed van Humanisten als Agricola, Listrius en Vivès, van
44
45
P. de la Ramée en van den Semi-Ramist B. Keckermann zich in steeds stijgende
mate gevoelen. Op den duur bleef niet veel meer van haar over dan een handleiding
voor het academisch dispuut. In de physica vertrouwde men zich bij het doorvorsen
van de geheimen der natuur aanvankelijk nog aan geen anderen leidsman toe dan
aan Aristoteles. Van een zelfstandig natuuronderzoek was geen sprake. De ethica
was die van Aristoteles' Ethica ad Nicomachum, waar enkele losse gedachten van
Stoïcijnsen oorsprong, aan Laatscholastieke of Humanistische geschriften ontleend,
mee werden verbonden. Van haar werden vóór alles de normen verwacht voor het
zedelijk handelen in gemeenschap en staat. Later liet zich hier de invloed gelden
46
van de Duitse Calvinistische Scholastiek, vertolkt door B. Keckermann. De
beoefening van een zuiver-wijsgerige ethiek, welker goed recht door theologen als
L. Danaeus, A. Walaeus en G. Amesius werd aangevochten, behoefde den eerbied
voor de schriftuurlijke ethiek niet uit te sluiten. Wanneer nu tegen het einde van de
16de eeuw in Reformatorische kringen, ook in de Nederlanden, de behoefte zich
gaat doen voelen aan een metaphysica, waardoor de basis van de geloofsleer zou
kunnen worden verbreed en bij de menigvuldige controversen, zowel tussen de
Reformatorische theologen onderling als tussen Protestanten en Katholieken, het
eigen standpunt zou kunnen worden verstevigd, dan draagt deze metaphysica een
uitgesproken eclectisch karakter: de beginselen en de grote lijnen werden ontleend
aan Aristoteles, door bemiddeling hetzij van de prae-Reformatorische
Laatscholastiek, hetzij van het Averroïstisch gekleurde Aristotelisme van de 14de
en 15de eeuw, maar daarnaast zijn ook invloeden aan te wijzen van J. Duns Scotus,
van het nominalisme en van het Humanisme. Later werd vaak aansluiting gezocht
47
bij de Spaanse Nascholastiek, met name bij Suarez, tot ten slotte een eigen
Nederlandse Reformatorische schoolmetaphysica ontstond, die geleidelijk in een
Cartesiaanse Scholastiek zou overgaan. Toen eenmaal de Synode van Dordrecht
(1618-1619) aan het Nederlandse Protestantisme zijn vasten vorm en straffe
geloofsformulering had gegeven, is deze schoolmetaphysica door theologen als J.
Mac-
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covius (1588-1644) en G. Voetius (1589-1676) gebruikt om met de leerstukken van
het geloof tot een Gereformeerde theologie van Aristotelische signatuur te worden
verbonden. Intussen waren zich in het kader van de metaphysica of prima philosophia
de onderdelen ontologia, pneumatologia en theologia naturalis gaan aftekenen.
3. Aan de universiteit van Leiden, als eerste in de Noordelijke Nederlanden in
1575, anderhalve eeuw na die van Leuven, gesticht, werden aanvankelijk bij het
onderwijs in de wijsbegeerte Laatscholastieke handboeken gebruikt, onder welke
de Dialectica (1566) van den Leuvensen hoogleraar Aug. Hunnaeus (1521-1578)
en de Physica (1566) van diens ambtgenoot Corn. Valerius (1522-1578) met name
48
worden genoemd. Op verzoek van enkele studenten werd echter in 1582 door den
senaat voorgeschreven, dat voortaan de tekst van Aristoteles zelf bij de lessen
moest worden gevolgd. Hoewel het van de stichting af in de bedoeling lag, onderwijs
te doen geven in logica, physica en ethica, bleven in het begin bijna doorlopend de
zetels voor een of twee van deze vakken vacant. Pas na de oprichting van het
Staten-College (1592), bestemd voor huisvesting van studenten in de theologie,
waar krachtens het reglement dagelijks philosophie gerepeteerd werd en ook
disputen in dat vak werden gehouden, heeft de wijsgerige propaedeuse aan de
49
Leidse hogeschool enigen vasten vorm gekregen. Voor een groot deel is dit te
danken aan de activiteit van den subregent en lateren regent P. Bertius (1565-1629),
onder wiens leiding de tekst van Aristoteles ijverig bestudeerd en tot stof voor
disputen werd verwerkt. Daarbij werd in ruime mate rekening gehouden met recente
Laatscholastieke geschriften, met name die van G. Zabarella (1532-1589) uit de
school van Padua, wiens Opera omnia in 1587 te Leiden waren uitgegeven. Door
Bertius en zijn opvolger als regent G.J. Vossius (1577-1649) is ook de invloed van
de Spaanse Nascholastiek, speciaal van B. Pereyra, op het wijsgerig onderwijs te
Leiden voorbereid.
4. Het bleek echter uiterst moeilijk, geschikte docenten voor de wijsgerige vakken
te vinden. Meermalen moest een beroep worden gedaan op buitenlanders,
50
emigranten uit de Zuidelijke Nederlanden, Fransen of Schotten. De meesten van
hen hadden geen eigenlijke wijsgerige opleiding genoten. De eerste periode van
het wijsgerig onderwijs te Leiden, van de stichting der universiteit in 1575 tot de
afsluiting van de godsdiensttwisten
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in 1619, heeft dan ook slechts een gering getal wijsgerige publicaties opgeleverd.
Van de geschriften der docenten in de wijsbegeerte noemen wij: de Elementa logices
(Ldn., 1598) van P. Molinaeus (1568-1658), die zelfs in het Nederlands, het Frans
en het Engels werden vertaald, de Elementa logicae peripateticae (Ldn., 1604) van
P. Bertius (1565-1629), de Institutiones physicae (Ldn., 1615) en de Primae
philosophiae institutiones (Ldn., 1616) van G. Jacchaeus (± 1578-1628). Daarnaast
moet worden vermeld de Ethicorum Nicomachiorum paraphrasis incerto auctore
(Ldn., 1607), door den philoloog D. Heinsius (1580/81-1655) uitgegeven en in het
Latijn vertaald.
Dat er reeds eerder behoefte bestond aan compendia van de Aristotelische
leerstof, bewijst het verschijnen, bij Plantijn te Leiden, in het éne jaar 1585 van niet
minder dan drie handboeken voor de logica in het Nederlands. Het eerste is de
Dialectike ofte Bewijsconst van S. Stevin (1548-1620); het tweede, Ruygh-bewerp
vande Redenkaveling ofte Nederduytsche Dialectike, wordt door sommigen aan
H.L. Spiegel (1549-1612) toegeschreven; het derde, Kort begrip des Redenkavelings
is een berijmde denkleer met mnemotechnische doeleinden. Deze drie boeken zijn
van grote betekenis geweest voor de vorming van een eigen Nederlandse wijsgerige
51
vaktaal.
5. Terwijl op het leerplan officieel slechts logica, physica en ethica voorkwamen,
werd reeds in 1602/1603 onder de hoogleraren A. Trutius Lyranus († 1603) en J.
Murdisonius (± 1568-1605) ook de metaphysica van Aristoteles in haar geheel in
de disputen behandeld. Dat in het Staten-College de eerste metaphysische stellingen
werden verdedigd, doet vermoeden, dat ook te Leiden de behoefte aan metaphysica
het eerst in theologische kringen is ontwaakt. Zeker hebben de godsdiensttwisten
den bloei van dit vak bevorderd. De hoogleraar G. Jacchaeus (± 1578-1628), een
Schot van geboorte, is de eerste geweest, die zich ex professo op metaphysisch
gebied is gaan bewegen, al werd nog in 1604 zijn verzoek tot het geven van publieke
colleges in de metaphysica door Curatoren afgewezen. De behandeling van
metaphysische kwesties bij wijsgerige disputen leidde echter gemakkelijk tot
overschrijding van de grenzen der theologie, zodat de senaat tot tweemaal toe
(1605, 1606) aan de docenten in de wijsbegeerte moest voorschrijven, zich bij hun
lessen tot hun eigen gebied te beperken en ten slotte aan Jacchaeus gebood, zich
ook bij zijn disputen niet met theologische of metaphysische vraagstukken in te laten
(1607).
6. In 1619 werden de drie fungerende hoogleraren in de wijsbegeerte, G.
Jacchaeus, P. Bertius en C. Barlaeus (1584-1648) in den val van de Remonstranten
en de ongenade van Oldenbarnevelt en de zijnen meegesleept en uit hun ambt
ontzet. Jacchaeus kwam er nog het best af: hij werd ge-
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schorst en is in 1628 in zijn ambt hersteld. In 1620 werd althans in de vacature in
de logica en de ethica voorzien door de benoeming van FRANCO PETRI BURGERSDIJCK
(1590-1635), die na te Leiden in de wijsbegeerte en de theologie te zijn opgeleid
52
reeds sinds 1615 te Saumur in Frankrijk wijsbegeerte gedoceerd had.
Van Burgersdijck heeft het Nederlandse Reformatorisch Aristotelisme zijn eigen
vorm en inhoud ontvangen. Zijn werken, korte inleidingen tot elk van de onderdelen
van de Aristotelische wijsbegeerte, die merendeels ook (door A.L. Kok) in het
Nederlands zijn vertaald, zijn tot ver in de 18de eeuw als hulpmiddel bij het lezen
van den tekst van Aristoteles en bij de universitaire disputen in gebruik gebleven.
Van hen is ook de eerste stoot uitgegaan tot een proces van ontwikkeling, waardoor
de van de Middeleeuwen geërfde Scholastiek van Aristotelische signatuur geleidelijk
in een Cartesiaanse Scholastiek is overgegaan.
Bij het schrijven van zijn opeenvolgende werken is Burgersdijck geleidelijk zichzelf
geworden en heeft zich bij hem de overtuiging gevestigd, dat getrouwheid aan de
grondgedachten van Aristoteles een zelfstandige beoefening van de wijsbegeerte
niet in den weg behoeft te staan en dat door beider samengaan de vernieuwing van
het wijsgerig denken naar de eisen van den tijd het best zal kunnen worden
verzekerd. Zijn Institutiones logicae (Ldn. 1626), in opdracht van de Staten van
Holland ten behoeve van de latijnse scholen geschreven, Aristotelisch van inhoud,
Ramistisch van methode, staan nog het dichtst bij de logica-handboeken van de
voorafgaande periode. In de Idea philosophiae naturalis (Ldn. 1624), maakt hij op
voorbeeld van zijn leermeester Jacchaeus een ruim gebruik, niet enkel van de
Griekse, Romeinse en Arabische commentatoren van Aristoteles, maar ook van
Zabarella en de meesters der Spaanse Jesuietenschool, Suarez, Pereyra en Toletus.
Aristoteles zelf behoudt echter het hoogste gezag. Aan zelfstandig natuuronderzoek
wordt in het geheel niet gedacht. Ook het Collegium physicum (Ldn., 1632), het
verslag van een aantal door Burgersdijck gepresideerde disputen, ademt den zelfden
geest. De Idea philosophiae moralis (Ldn., 1623), een systematische samenvatting
van de ethica van Aristoteles, los van den tekst van diens werken, komt tegen A.
Walaeus en G. Amesius op voor de autonomie van de wijsgerige ethiek, die trouwens
te Leiden dank zij Burgersdijck na een periode van verwaarlozing de plaats in het
onderwijs heeft gekregen, die haar oorspronkelijk was toebedacht.
In de Institutiones metaphysicae ten slotte, posthuum verschenen (Ldn. 1640) en
herhaaldelijk herdrukt (bij de derde uitgave, 1647, met een voor-
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rede van A. Heereboord), heeft Burgersdijck zich aan den invloed van de Spaanse
Nascholastiek en van de Duitse Lutheraanse Scholastiek nagenoeg geheel
onttrokken om zich te oriënteren naar de Calvinistische schoolmetaphysica in
Duitsland, met name naar die van Cl. Timpler (1567-1624) en zijn Metaphysicae
53
systema methodicum (1604). De metaphysica, meer dan bij Jacchaeus een echte
ontologie geworden, wordt naast de physica en de mathematica geplaatst als de
leer van het ens reale quatenus immateriale. Dit object omvat de onstoffelijke
zelfstandigheden (God, engelen en duivelen, de ziel), de bijkomstigheden in genere
et in specie en de attributen van al het zijnde. De kwestie van eenzinnigheid of
analogie van het zijn heeft haar betekenis verloren. Met J. Duns Scotus en Fr.
Suarez wordt de nadruk gelegd op de eenzinnigheid van het zijn in communi, maar
erkend wordt, dat niet alle zijnden op gelijke wijze in de natuur van het zijn delen:
zij verschillen door een zijnswijze, die tussen het zijn en het niets instaat. Het
werkelijk onderscheid tussen wezen en bestaan wordt verworpen. Het beginsel van
individuatie is iets positiefs, dat echter niet werkelijk verschilt van de soortelijke
natuur: het is de natuur, in zover zij in dit individu zo bestaat als zij niet bestaat in
een ander individu. De algemene begrippen hebben geen werkelijkheid: de eenheid
der enkelingen is louter product van het denken, maar vindt toch een grondslag in
54
de gelijkenis van de individuele dingen.
7. Door de Institutiones metaphysicae van Burgersdijck wordt de Nederlandse
Reformatorische schoolmetaphysica op de meest sprekende wijze vertegenwoordigd.
De grondgedachten van dit werk waren overigens reeds in dispuutvorm gepubliceerd
in het Collegium metaphysicum (Utr., 1635) van Burgersdijck's leerling Arn.
Senguerdius (1610-1667), later hoogleraar te Utrecht (1635) en te Amsterdam
(1648). Ook de Meletemata philosophica (Ldn., 1654) van Adr. Heereboord
(1614-1661), die eveneens tot de leerlingen van Burgersdijck behoorde en later
diens zetel te Leiden innam, vertonen invloed van de Institutiones metaphysicae.
In de Metaphysica (Ldn., 1645) van den Franeker hoogleraar in de theologie J.
Maccovius (1588-1644), die door Heereboord opnieuw werd uitgegeven (A'dam,
1651), werd de band gelegd tussen de schoolmetaphysica en de Gereformeerde
godgeleerdheid, waardoor Maccovius naar het woord van A. Kuyper Jr. de
baanbreker is geworden van een eigen Nederlandse Gereformeerde
55
Neoscholastiek. De theologische controversen, met name rond het leerstuk
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der H. Drievuldigheid, hebben op haar beurt tot de ontwikkeling van de Nederlandse
Calvinistische metaphysica bijgedragen.
8. Ook aan de hogeschool te Franeker, die in 1585 als bolwerk van het
Gereformeerde geloof en onderpand van de gewestelijke zelfstandigheid in de
Noordelijke provinciën gesticht werd, was het onderwijs in de wijsbegeerte uitsluitend
bestemd om als voorbereiding te dienen op de eigenlijke vakstudie, met name op
die van de theologie. De Statuten van 1586 schreven voor, dat de wijsbegeerte zo
moest worden gedoceerd, dat zij op geen enkele wijze in strijd kwam met de kerkleer,
en verboden aan de docenten het verdedigen en verspreiden van profanae opiniones.
Toch heeft te Franeker van meet af op wijsgerig gebied een grotere vrijheid geheerst
dan elders. Het volgen van Aristoteles werd niet uitdrukkelijk voorgeschreven en
reeds lang vóór het opkomen van het Cartesianisme hebben zich vrij ingrijpende
afwijkingen van de Aristotelische grondbeginselen voorgedaan. In den beginne
werden officieel slechts logica, physica en ethica onderwezen, maar al spoedig
kwamen ter aanvulling van het onderwijs in de twee eerstgenoemde vakken bij de
disputen ook metaphysische vraagstukken aan de orde.
56
9. Reeds de eerste hoogleraar in de wijsbegeerte, LOLLIUS ADAMA (1544-1609),
aan wien de philosophische propaedeuse in haar geheel was toevertrouwd, stond
een Aristotelisme met eclectischen inslag voor. Van zijn onderwijs zijn behalve de
Fortunati Crellii Isagoges logicae textus totus et integer (Fran., 1609), een editie
zonder noten van het gelijknamige werk van F. Crellius (1581), slechts enkele
disputen over, waaruit ook invloed van P. Ramus en G. Zabarella blijkt. H. DE VENO
57
(† 1613), die in 1602 de ethica en de physica van Adama overnam, in 1610 wegens
moeilijkheden met zijn ambtgenoten werd afgezet, maar een jaar later opnieuw
aangesteld, wordt in twee disputen van zijn leerlingen aangeduid als aanhanger
van de philosophia academica; hiermede is echter waarschijnlijk niets anders bedoeld
dan dat de Veno zich van het onbeperkte gezag van Aristoteles heeft losgemaakt
en een wijsbegeerte heeft gedoceerd, waarin Platoonse en Stoïcijnse theorieën met
novae hypotheses tot een min of meer samenhangend geheel waren verbonden.
Behoudens zijn te Leiden in 1593 verdedigde Theses logicae en physicae, die
letterlijk aan Aristoteles ontleend zijn, heeft hij geen geschriften nagelaten. In
verschillende disputen onder zijn leiding werden op ethisch en physisch gebied
stellingen tegen Aristoteles verdedigd. Ook de privaat-docent FR. STELLINGWERFF
58
(† omstr. 1623) deed zich in zijn
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De constitutione logices (Fran., 1610), dat hij op aandringen van zijn vriend David
van Goirle (1591-1612) publiceerde, als een tegenstander van Aristoteles en diens
aanhangers kennen. De algemene strekking van het werkje is Ramistisch, maar
Stellingwerff spaart Ramus evenmin als Aristoteles zijn critiek.
10. De voornaamste vertegenwoordiger van het Aristotelisme aan de Friese
hogeschool en de meest invloedrijke van de Franeker hoogleraren van de 17de
59
eeuw is ARN. VERHEL (1583-1664). Hij is geboren te Amersfoort en trad in 1600
als magister artium in de orde van de Capucijnen, waar hij verschillende
bestuursfuncties bekleedde. In 1616 verliet hij echter definitief het klooster,
promoveerde het volgend jaar te Franeker tot doctor utriusque juris en werd in 1618
tot hoogleraar in de physica en de ethica aldaar benoemd. Van zijn werken, alle te
Franeker uitgegeven, maar gedeeltelijk verloren, noemen wij: Summa metaphysica
(1622), Selectissimarum quaestionum sylva et accurata methodus universae
physiologiae Aristotelicae (1623), Ideae Aristotelicae physica, metaphysica, ethica,
politica, oeconomica (1632), Speculum primae philosophiae (1662), Sylva
quaestionum physicarum de anima rationali (1663), Idea logicae Aristotelicae (1663).
Tot zijn dood toe heeft Verhel te Franeker op de bres gestaan voor het goed recht
van de metaphysica en de wijsgerige ethiek in het kader van de wijsgerige
propaedeuse en voor het ongerepte behoud van het Aristotelisme in de interpretatie
van Thomas van Aquino. Van invloed van de Spaanse Jesuietenschool is bij hem
zo min sprake als van dien van de Duitse Reformatorische Scholastiek. In de
anthropologie, die hij als de kern van de wijsbegeerte beschouwde, heeft hij zich
echter ten aanzien van de verhouding van ziel en lichaam niet geheel los kunnen
maken van de Laatscholastieke opvatting, die zich de Aristotelische begrippen stof
en vorm steeds meer als zelfstandige grootheden was gaan denken. Weliswaar laat
hij de ziel optreden als bepalend beginsel van het in aanleg verkerende lichaam,
maar hij voegt daar de gedachte van Avicenna en Thomas van Aquino aan toe, dat
de ziel méér is dan vorm van het lichaam en onafhankelijk daarvan een eigen
werkzaamheid bezit, zodat zij ook in staat is na de ontbinding van haar vereniging
met het lichaam haar eigen bestaan zelfstandig voort te zetten. Op grond daarvan
meent hij echter, dat de ziel een spiritus subtilissimus nodig heeft om met het lichaam
te worden verbonden. Van verdere dualistische consequenties uit deze theorie heeft
Verhel zich onthouden.
11. Een van de Aristotelische orthodoxie afwijkend standpunt werd
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intussen nog aan de Franeker hogeschool ingenomen door JOH. HACHTING
60
(1594-1630), die in 1622 tot hoogleraar in de logica werd benoemd en door Galama
tot de ‘Platoonse groep’ wordt gerekend. Hij is verder vooral bekend door zijn twist
met zijn ambtgenoot J. Maccovius over de theologische leerpunten van opstanding
en rechtvaardigmaking. Van de vele werken op allerlei gebied, die door Verhel in
zijn lijkrede op Hachting genoemd worden, is slechts omtrent de Dialectica Petri
Rami, interdum exegesi, interdum paraphrasi exposita (Fran., 1626) iets meer
bekend: uit deze verzameling disputen zou blijken, dat Hachting zonder Aristoteles
geheel te verwerpen een vernieuwing van de logica in den geest van Ramus
beoogde. Van dit boek is echter geen enkel exemplaar bewaard en niets geeft ons
het recht aan te nemen, dat Hachting zich ook buiten het gebied van de logica bij
de wijsbegeerte van Ramus zou hebben aangesloten.
12. Het verzet tegen Aristoteles en de door diens wijsbegeerte beheerste
theologische Scholastiek, die in de faculteit der godgeleerdheid te Franeker door
61
den Pool J. MACCOVIUS (1588-1644) werd vertegenwoordigd, is van 1622 tot 1633
62
in die faculteit belichaamd geweest in den Engelsman G. AMESIUS (1576-1633).
Op het gehele terrein van wijsbegeerte en theologie maakte hij de denkbeelden van
Ramus tot de zijne; ook is bij hem de invloed merkbaar van het Platonisme der
Renaissance in Italië. Wetenschap heeft voor hem slechts waarde in zover zij de
practijk van het leven en de ∊ὐπραξία kan dienen. Ook de theologie is een leer om
wél te leven. In zijn Disputatio theologica adversus metaphysicam (Ldn., 1632),
opnieuw uitgegeven in zijn Philosophemata (Ldn., 1643, A'dam, 1651), bestrijdt
Amesius de metaphysica, omdat de theologie door het binnendringen van
metaphysische bespiegelingen en met name van een natuurlijke Godsleer gevaar
zou lopen haar karakter van practische wetenschap te verliezen. Aan de wijsgerige
ethiek ontzegt hij een eigen recht tegenover de theologische (Medulla theologica,
A'dam, 1623, vertaald door L. Meyer: Mergh der godgeleerdtheidt, A'dam, 1656,
1670).
13. Ook op het gebied van de natuurphilosophie werd te Franeker, onafhankelijk
van enigen directen invloed van Descartes, een poging ondernomen om de oude
Aristotelische wijsbegeerte met nieuwe in de wijsgerige wereld gangbare theorieën
te verzoenen, en wel door JOH. PHOCYLIDES HOLWARDA (J. Fokkes van Holwerd,
1618-1651), hoogleraar in de logica

60
61
62

NNBW, VI, 660; W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Atheneaeum te Franeker,
II, Leeuw., 1879, 119-121; Galama, Wijsgerig onderwijs, 86-91; Dibon, Enseignement, 145-146.
NNBW, IX, 637; Kuyper, t.a.p.
NNBW, VI, 36; Boeles, t.a.p., 116-119; Sepp, t.a.p., 55-57; Petersen, t.a.p., 299; Tj. de Boer,
Amerikaansche denkers, Hrlm., 1934, 15-19; H. Visscher, Guilielmus Amesius, Hrlm., 1894.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

130
63

(1639). Zijn geschriften op astronomisch, geographisch en medisch gebied kunnen
hier onbesproken blijven. Drie werken uit het vak van zijn leeropdracht: Sciagraphia
logicae generalis (Fran., 1643), Collegium logicum (Fran., 1646) en Elementale
64
logicum (Fran., 1648) zijn verloren gegaan. Na zijn dood werd door zijn leerling N.
Amama uitgegeven zijn Philosophia naturalis seu physica vetus-nova (Fran., 1651),
waarin ook zijn Oratio inauguralis van 1647, de ratione humana, een hartstochtelijk
pleidooi voor de zelfstandigheid van de rede tegenover de autoriteiten in wetenschap
en wijsbegeerte, is opgenomen.
Holwarda's Philosophia naturalis houdt, met handhaving van het kader der
Aristotelische physica en van de gebruikelijke terminologie, de principiële verwerping
in van de teleologische natuurverklaring van Aristoteles, welke door een mechanische
wordt vervangen. Wij mogen daarom in Holwarda den eersten vertegenwoordiger
te Franeker zien van de philosophia vetus-nova of novantiqua, die de verbinding
zal vormen tussen Aristotelisme en Cartesianisme. Van de 4 beginselen of oorzaken
der corpora naturalia verliest de causa finalis haar Aristotelische betekenis: zij draagt
slechts een metaphorisch karakter. God is de causa efficiens. Van de inwendige
beginselen der dingen laat Holwarda de materie, die hij zonder meer met het lichaam
vereenzelvigt, krachtens haar wezen bestaan uit uitgebreidheid in drie afmetingen,
hetgeen hem niet belet daarbij de samenstelling van de materie uit atomen aan te
nemen. De vorm is niet meer dan de subtilior atomorum contextura; zij voegt aan
de atomen niets werkelijks toe.
God heeft in den beginne de atomen in beweging gezet, maar verder bewegen
zij zich, afgezien van de algemene medewerking van God, waaraan alle geschapen
dingen onderworpen zijn, in de ledige ruimte door hun eigen gewicht en hun eigen
vaart; alleen in de sympatheia en de antipatheia van de atomen zelf vindt de
mechanische beweging een beperking.
De naam van Descartes wordt in de Philosophia naturalis zo min genoemd als
die van David van Goirle, wiens atomisme, naar wij mogen aannemen, te Franeker
niet onbekend zal zijn gebleven. Wel beroept Holwarda zich op J.C. Scaliger
65
(1484-1558) en op P. Gassendi (1592-1655), die bij zijn reis door de Republiek
de aandacht van de Nederlandse wijsgerige wereld op zijn atomistische
natuurverklaring had weten te trekken. Het atomisme
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van Holwarda lijkt wel het meest met dat van laatstgenoemde verwant.
14. In aansluiting bij Holwarda kan het best worden behandeld de eenzame figuur
66
van DAVID VAN GOIRLE (1591-1612), die zich reeds lang vóór den Franeker
hoogleraar op enkele belangrijke punten van de Aristotelische physica had
losgemaakt en evenals hij getracht had die door een atomistische natuurleer te
vervangen. Over afkomst en leven van Van Goirle zijn wij door F.M. Jaeger nader
67
ingelicht, terwijl A.G.M. van Melsen zijn plaats in de wijsgerige voorgeschiedenis
68
van de moderne atoomleer nader heeft weten te bepalen. Van Goirle is uit een
Vlaamsen vader en een Friese moeder, beide van aanzienlijk geslacht, te Utrecht
geboren, studeerde wijsbegeerte te Franeker onder L. Adama en H. de Veno
(1606-1610) en schreef als student in de theologie te Leiden een tweetal werken,
die eerst vrij lang na zijn vroegen dood (te Cornjum, Fr.) door onbekenden werden
uitgegeven nl. Exercitationes philosophicae quibus universa fere discutitur philosophia
theoretica et plurima ac praecipua Peripateticorum dogmata evertuntur (Ldn., 1620)
en Idea physicae (Utr., 1651), een korte samenvatting van het eerste. In hoeverre
het onderwijs van R. Bontius (1576-1623), die ten tijde van Goirle te Leiden physica
doceerde, diens denkbeelden heeft beïnvloed, is bij gebrek aan gegevens niet meer
na te gaan. Een enkele maal citeert hij J.C. Scaliger en sporen van diens
minima-naturalia-theorie zijn bij hem terug te vinden. Daarentegen zijn de opvattingen
ter zake van D. Sennert (1572-1637) en J.B. van Helmont (1577-1644) hem
onbekend gebleven.
Met grote beslistheid spreekt Van Goirle zich uit tegen de Aristotelische stof- en
vorm-leer als verklaringsbeginsel van de ervaarbare wereld. Stof en vorm komen
in de werkelijkheid niet voor. Het enige werkelijke zijn de atomen, waaruit de
stoffelijke dingen zijn samengesteld. Ook de eigenschappen der dingen hebben
geen eigen werkelijkheid: zij zijn slechts zijnswijzen (modi) van de dingen en kunnen
worden teruggebracht tot de ligging of ruimtelijke rangschikking van de atomen, die
overigens zelf naar species en genus onderscheiden zijn. Van een wezenlijke
eenheid is in de dingen geen sprake: zij zijn slechts één per aggregationem. De
verbinding van de atomen is niet een vrucht van louter toeval, zoals Epicurus had
aangenomen, maar zij is onder Gods voorzienige leiding tot stand gekomen. Een
ledige ruimte durft Van Goirle niet aan te nemen; de ruimte tussen de atomen is
gevuld met lucht.
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Ook de traditionele leer van de vier elementen en de Aristotelische theorie van de
onderlinge transformeerbaarheid van de elementen worden door Van Goirle
verworpen. Er zijn slechts twee elementen: aarde en water, maar bij chemische
processen spelen ook de drie grondstoffen van Paracelsus: sulphur, argentum vivum
of mercurius en sal, een rol. Water gaat bij verdamping niet over in lucht, maar in
damp (vapor); aan de lucht komt een eigen gewicht toe.
De ruimtelijke beweging verklaart Van Goirle op een wijze, die aan de
impetus-theorie van de Laatscholastiek doet denken: zij vindt haar oorzaak in een
kracht, die als zwaarte of gewicht door den beweger aan het bewogene wordt
medegedeeld en daarop haar invloed uitoefent.
Met het nominalisme van de Laatscholastiek vertoont Van Goirle verwantschap,
wanneer hij onder aanhaling van het ‘scheermes van Ockham’: entia non sunt
multiplicanda aan de algemene begrippen elken grond in de realiteit ontzegt.
15. Te Groningen was reeds lang vóór de stichting der hogeschool aan de
kapittelschool van St. Maarten behalve in de gebruikelijke schoolvakken ook
onderwijs gegeven in wijsbegeerte, theologie, rechtsgeleerdheid en geneeskunde.
Na de reductie der stad had deze school, die door de godsdienstige en staatkundige
69
troebelen in verval was geraakt, onder het rectoraat van Ubbo Emmius (1547-1625)
haar vroeger aanzien herwonnen, zodat de hogeschool van den aanvang af op het
door haar gegeven onderwijs kon voortbouwen.
In de bekendmaking, waarmede op 14 juli 1614 de opening van de ‘schola illustris
seu academia’ werd aangekondigd, werd onder ‘alle de delen van de wijsbegeerte’,
die zouden worden onderwezen, de metaphysica niet genoemd. Toch is reeds
aanstonds in dit vak onderwijs gegeven, zij het dan in nauw verband met logica en
physica. De Leges Academiae van 1615 schreven het volgen van Aristoteles voor
en verboden het doceren van nova dogmata, die van de Aristotelische leer zouden
afwijken.
70
16. Van de eerste hoogleraren in de wijsbegeerte, W. MACDOWELL (1590-1655/60)
71
en JOH. HUNINGA (1583-1639), die beide na enkele jaren tot andere functies werden
geroepen, zijn geen geschriften bewaard. Uit enkele disputen, onder leiding van
Macdowell gehouden, blijkt zijn getrouwheid aan de traditie van de Aristotelische
ethiek, zoals die mede door

69
70

71

NNBW, VII, 408.
NNBW, II, 862; DNB, XXXV, 67; W.B.S. Boeles, Levenschetsen der Groninger hoogleeraren,
in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, Gron., 1864, 12-13; Dibon,
Enseignement, 170: Land, Schotsche wijsgeeren, 181.
Boeles, Levenschetsen, 9-10; Dibon, Enseignement, 174.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

133
het Systema ethicum van B. Keckermann voor Gereformeerden aanvaardbaar was
geworden. Met de ethiek is in het onderwijs van Macdowell de rechtswetenschap
nauw verbonden gebleven. In de metaphysica is de invloed van Suarez duidelijk
merkbaar. Ook in de disputen (meest over onderwerpen uit de logica) van F.
72
MEYVAERT (1585-1640), een Vlaming, vroeger privaat-docent te Franeker, later
hoogleraar aan de illustre school te Middelburg (1611-1614) en rector van de latijnse
school aldaar, die achtereenvolgens de logica, de physica en de ethica van de beide
juist genoemden overnam, wordt Keckermann het meest aangehaald; in het Ramisme
wil Meyvaert niet verder gaan dan deze; Ramus wordt zelfs herhaaldelijk bestreden.
73
In 1629 werd aan den Duitser MATH. PASOR (1599-1658), hoogleraar in de wisen natuurkunde te Heidelberg (1619-1622) en sinds 1626 in de Oosterse talen te
Oxford, het onderwijs in de ethica opgedragen; in 1635 werd hij daarnevens belast
met de wiskunde, in 1645 met de theologie. De disputen onder de leiding van dezen
veelzijdigen geleerde hebben vooral betrekking op ethische en politische
74
onderwerpen.
17. De laatste vertegenwoordiger van het Aristotelisme aan de Groninger
75
hogeschool, MART. SCHOOCKIUS (1614-1669), studeerde te Franeker onder Hachting
en te Leiden onder Burgersdijck; hij was de eerste liberalium artium magister van
de hogeschool te Utrecht (1636), werd in 1638 hoogleraar in de litterae humaniores
aldaar, maar vertrok reeds in hetzelfde jaar naar Deventer als hoogleraar in de
geschiedenis en de welsprekendheid; in 1640, na den dood van Meyvaert, werd
hem te Groningen de logica en de physica opgedragen. Drie jaar later deed
Schoockius in zijn Philosophia Cartesiana sive admiranda methodus novae
philosophiae Renati Descartes (Utr., 1643) een fellen aanval op de nieuwe
wijsbegeerte en haar aanhangers, maar ook op de persoon van Descartes, dien hij
een kwakzalver en avonturier noemde, van atheïsme beschuldigde en met den
Italiaansen godloochenaar L. Vanini (1585-1619) of, wat in Schoockius' bedoeling
76
nog erger was, met Ignatius van Loyola (1491-1556) vergeleek. Toen Descartes
zich deswegen eerst bij de Staten van Groningen, later bij den senaat beklaagde,
bekende Schoockius, in strijd met een vroeger afgelegde verklaring, dat hij zijn
pamflet had geschreven op aanstichten van den Utrechtsen theoloog Gisb.
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Voctius en dat deze hem ook de meest beledigende aantijgingen tegen Descartes
in de pen had gegeven. Daarop werd hij door den senaat openlijk in het ongelijk
gesteld (1645). Hij behield echter zijn positie en nam in 1664 ook het onderwijs in
de ethica op zich, dat na het overlijden van M. Pasor (1658) van 1660 tot 1663 was
waargenomen door L. Wolzogen (1633-1690). De medicus H. Eyssonius (1620-1690)
kreeg de physica, tot deze in 1667 met de ethica door den Cartesiaan G. Lammers
(1642-1719) werd overgenomen. Schoock was reeds in 1666 onder den druk van
zijn schulden naar Duitsland uitgeweken.
De talrijke geschriften van Schoockius, die van veel eruditie, maar van weinig
zelfstandig oordeel getuigen, handelen evenals de onder hem gehouden disputen
niet alleen over wijsbegeerte, theologie, natuur-, kerk- en zeerecht, maar ook over
de staatsinstellingen van de Republiek, over bier, kaas, haring, tulpen en
overstromingen. In de wijsbegeerte is hij zijn leermeester Burgersdijck steeds trouw
gebleven. Zijn Collegium logicum (Gron., 1658), verwant aan het Systema logicum
van B. Keckermann, bevat een Aristotelische logica, die aan de hand van Ramus
herzien en gezuiverd is. In de Physica generalis (Gron., 1660) wordt de Aristotelische
physica tegen de nieuwe pogingen tot natuurverklaring van Gassendi, Van Goirle
en Descartes gehandhaafd. Ook in De scepticismo (Gron., 1652), een uitvoerige
weerlegging van de argumenten van Sextus Empiricus tegen de zekerheid van de
menselijke kennis, keert hij zich tegen Descartes om het cogito ergo sum als
grondslag van zekerheid af te wijzen.
18. Evenals de hogeschool van Groningen heeft ook die van Utrecht, gesticht in
1634 als illustre school, die in 1636 tot academie of universiteit werd verheven, een
voorloper gehad in de latijnse school ter plaatse, de St. Hieronymusschool, waar
na de reductie ook publieke lessen in de rechtsgeleerdheid en de geschiedenis
waren gegeven.
77
Tegenover de bewering van A. Baillet, dat de universiteit van Utrecht ‘semblait
être née cartésienne’, heeft P. Dibon de stelling verdedigd, dat juist zij ‘de meest
78
Aristotelische’ van de Nederlandse universiteiten van de 17de eeuw is geweest.
En inderdaad is gedurende de eerste halve eeuw van het bestaan van de Utrechtse
hogeschool het onderwijs in de wijsbegeerte en daarmee de wetenschappelijke
propaedeuse voor alle faculteiten, ongeacht de botsing van oud en nieuw,
overwegend in Aristotelischen geest gegeven en heeft de theologische opleiding
daar al dien tijd een scholastieke vorming volgens de beginselen van Aristoteles
als grondslag verondersteld.
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19. Aan de illustre school werd als eerste hoogleraar in de wijsbegeerte aangesteld
79
HENRICUS RENERIUS (Renery, 1593-1639), geboortig van Hoey in het bisdom Luik,
die na zijn philosophische studie te Leuven en een kort verblijf in het seminarie te
Luik tot den hervormden godsdienst was overgegaan, te Leiden theologie had
gestudeerd en sinds 1631 wijsbegeerte doceerde te Deventer. Reeds in 1628/29
had Renerius kennis gemaakt met Descartes en tijdens diens verblijf te Deventer
(1632-33) werkte hij met den Fransen wijsgeer nauw samen. Met Gassendi, dien
hij in 1629 hier te lande had leren kennen, onderhield hij een geregelde briefwisseling.
80
In zijn inaugurale rede De lectionibus ac exercitiis philosophicis heeft Renerius
een volledig program ontworpen van het onderwijs in de logica en de physica, dat
hij zich voorstelde te geven. Bij zijn openbare lessen verklaart hij zonder voorbehoud
Aristoteles te zullen volgen. De logica is echter in den geest van Ramus bij hem
geworden een practische redeneerkunst, nauw verwant aan de rhetorica, waarbij
de gehele Humanistische eruditie aan de scholing der gedachten dienstbaar wordt
gemaakt. Grote waarde hecht Renerius aan de bezinning op de methode. Het
program van de physica ademt den geest van onbeperkten weetlust en de zucht
naar practische toepassingen van de Renaissance. De nadruk op waarneming en
experiment ligt echter voor Renerius geheel in de lijn van de Aristotelische
beginselen. Zijn kennisleer en zijn wetenschapsbegrip zijn zuiver Aristotelisch. Aan
de stof- en vormleer, die toch reeds zo lang was omstreden, twijfelt hij niet. Van
enige afwijkingen van het Aristotelische wereldbeeld of van de Aristotelische
bewegingsleer is geen spoor te ontdekken. Niets doet vermoeden, dat hij reeds zou
hebben kennis gemaakt met een enkele van de grondgedachten van kennisleer,
physica en metaphysica, die binnenkort door Descartes zouden worden openbaar
gemaakt. Ten hoogste kan worden aangenomen, dat hij de aansporing tot zelfstandig
natuuronderzoek aan Descartes te danken heeft gehad en dat hij zich later door
het Discours de la methode bewust is geworden van de noodzakelijkheid van de
toepassing van de wiskunde op de gegevens der ervaring, waarbij hij zich ook
geleidelijk meer en meer door de regels van de Cartesiaanse methode zou hebben
laten leiden. Zonder de philosophie van Descartes te onderwijzen heeft hij aan de
universiteit van Utrecht door de vrije methode van zelfstandig
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onderzoek, die hij met name bij zijn onderwijs in de physica volgde, voor die
philosophie den weg geopend. Oppositie heeft zijn optreden niet gewekt; de strijd
81
rond het Cartesianisme is te Utrecht eerst na zijn dood ontbrand.
20. Naast Renerius werd het wijsgerig onderwijs te Utrecht verzekerd door ARN.
82
83
VAN GOOR en ARN. SENGUERDIUS (1610-1667), beiden aanvankelijk privaat-docent,
sinds 1638 buitengewoon hoogleraar. Van Goor nam reeds in hetzelfde jaar ontslag
om naar een ambtelijke betrekking in het graafschap Meurs over te gaan.
Senguerdius, in de wijsbegeerte leerling van Burgersdijck te Leiden, in de theologie
van Amesius en Maccovius te Franeker, werd in 1639 gewoon hoogleraar, maar
nam in 1648 de opvolging van Barlaeus als professor primarius philosophiae te
Amsterdam op zich. De leeropdracht in de metaphysica, hem te Utrecht onder
invloed van den theoloog G. Voetius verstrekt, was een primeur; Leidse studenten
werden daardoor naar Utrecht getrokken. Verder doceerde hij ethica en na den
dood van Renerius ook physica en logica, tot in 1640 de Duitser D. BERCKRINGER
84
85
(1598-1667) met de ethica en in 1641 PAULUS VOETIUS (1619-1667) met de
metaphysica belast werd. Na het vertrek van Senguerdius werd de physica aan den
86
hoogleraar in de wiskunde J. RAVENSPERGER (1615-1650), de logica aan P. Voetius
opgedragen. Toen deze laatste in 1653 naar de juridische faculteit overging, werd
87
hij opgevolgd door zijn broer DANIËL VOETIUS (1629-1660). Ravensperger's leerling
88
J. DE BRUYN (1620-1675) kreeg in 1652 de wiskunde en de physica te doceren.
Door alle tot hiertoe genoemden, met uitzondering van J. de Bruyn, is het wijsgerig
onderwijs te Utrecht in onvervalst Aristotelischen geest gegeven. Een bewijs daarvan
wordt ons geleverd door Senguerdius' Collegium metaphysicum (Utr., 1635, 1640),
een verzameling van 16 disputen, waarin de grondgedachten van Burgersdijck's
Institutiones metaphysicae op over-
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zichtelijke wijze worden samengevat. Het werd door G. Voetius aan de studenten
in de theologie als handboek aanbevolen. Ook de Introductio ad physicam (Utr.,
1644), de Idea metaphysicae generalis et specialis (Utr., 1644), het Collegium
physicum (A'dam, 1652), het Collegium ethicum (A'dam, 1653) en de Exercitationes
physicae (A'dam, 1659) gaan het kader van de Aristotelische Scholastiek niet te
buiten. Toch stond Senguerdius niet geheel afwijzend tegenover het moderne
natuuronderzoek en later schijnt hij het mechanicisme van de Cartesiaanse physica
89
iets meer nabij te zijn gekomen. De talrijke werken van Berckringer, meest op het
gebied van de ethiek en de wijsgerige staatsleer, zijn niet alle tot ons gekomen. Zo
is van de Institutiones et exercitationes ethicae alleen het eerste deel, De vitae
beatae regimine bewaard (Utr. 1654); aan het Aristotelische geluksbegrip worden
hier de Platoonse en Stoïcijnse theorieën over de beatitudo getoetst. De
Disputationes ethicae et politicae (Utr., 1642) hebben alle betrekking op de
Nicomachische ethiek. In de Exercitationes ethico-oeconomico-politicae (Utr., 1663)
zijn vroegere verhandelingen en disputen tot een volledig tractaat van wijsgerige
zedenleer en staatkunde verwerkt. Dibon meent in de werken van Berckringer een
duidelijken terugkeer te kunnen waarnemen naar de Thomistische traditie, maar de
beginselen van die traditie worden er bij hun toepassing op de vraagstukken van
90
den dag in het licht van de Calvinistische opvattingen herzien. Tegenover het
wijsgerig Ramisme staat Berckringer beslist afwijzend, maar de logica van P. Ramus
houdt hij voor aanbevelenswaardig. De Theologia naturalis reformata (Utr., 1656)
en de Prima philosophia reformata (Utr., 1657) van P. Voetius zijn representatief
voor de Nederlandse Calvinistische metaphysica van de 17de eeuw. De theologische
oriëntatie en de invloed van G. Voetius en van de Spaanse Nascholastiek zijn daarin
onmiskenbaar. Van Ravensperger bezitten wij alleen een verzameling stellingen
onder den titel Encyclopaedia mathematica (Utr., 1642), waaruit zijn grote
belangstelling blijkt voor het natuuronderzoek van zijn tijd; de uitkomsten daarvan
meent hij, zij het dan soms in den vorm van hypothesen, zonder bezwaar met zijn
Aristotelisme te kunnen verbinden, ook wanneer zij met het Aristotelische wereldbeeld
in flagranten strijd komen. Op zijn sterfbed wist hij zich te zuiveren van de aanklacht
van ongeloof en libertinisme, die in 1650 door S. Maresius tegen hem werd
ingebracht. Van D. Voetius, die te Harderwijk door G. van Isendoorn in het meest
conservatieve Aristotelisme was opgeleid, zijn verschillende werken verloren gegaan.
Zijn Physiologia, sive de rerum natura (posthuum, Utr., 1661 e.v.) sluit geheel aan
bij de Aristotelische traditie van de Nascholastiek, maar de
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aandacht, die aan waarneming en experiment wordt gegeven, doet zien, dat ook
bij Voetius het onderwijs in de physica niet meer als vroeger tot natuurphilosophische
bespiegelingen beperkt is gebleven.
21. Aan de illustre school te Deventer, gesticht in 1630, waar het bij uitsluiting
volgen van Aristoteles bij het wijsgerig onderwijs van den beginne af was
voorgeschreven, is de feitelijke vestiging van de Aristotelische traditie te danken
91
aan G. VAN ISENDOORN (1601-1657), die na het vertrek van Renerius naar Utrecht
in 1634 met het onderwijs in de physica en de metaphysica werd belast. Hij had zijn
opleiding ten dele in Frankrijk genoten en had te Parijs het licentiaat in de
geneeskunde en den doctorstitel in de wijsbegeerte verworven. Het grootste deel
van zijn werken is te Deventer geschreven en toen hij in 1648 overging naar
Harderwijk, waar in dat jaar de reeds sinds 1600 bestaande kwartierschool in een
hogeschool of academie werd omgezet, heeft hij ook daar aan het Aristotelisme bij
het wijsgerig onderwijs de leiding verzekerd. Na reeds eerder Effatorum
philosophicorum centuriae duae (Dev., 1633) in het licht te hebben gegeven, schreef
Van Isendoorn ten behoeve van zijn lessen te Deventer: Collegii philosophici
Daventriensis pars I (Dev., 1636), pars II (Dev., 1638), Compendium logicae
peripateticae (Dev., 1640), Physiologia peripatetica (Dev., 1642), Effatorum
philosophicorum centuriae quinque (Dev., 1643), het eerste deel van een niet
voltooiden cursus in de wijsbegeerte, dat slechts de logica bevat, en Logica
peripatetica (Dev., 1645). Uit zijn Harderwijker tijd dateren zijn Ethica peripatetica
(Hard., 1649), zijn Medulla physicae (Hard., 1650) en zijn Cursus logicus
systematicus et agonisticus (Hard., 1654, Oxf., 1658). Op het gehele gebied van
de wijsbegeerte blijft hij trouw aan het Aristotelisme, zoals dat door de Nascholastiek,
met name door Suarez, was overgeleverd. Tegen de receptie van het Cartesianisme
te Harderwijk heeft hij zich, zoals wij nog zullen zien, met alle kracht verzet. De
nieuwe natuurbeschouwing is volkomen langs hem heengegaan. In de logica, die
het meest zijn aandacht gehad heeft, stelde hij de bespiegeling boven het nut voor
de practijk, dat elders onder invloed van Ramus bij het logisch onderwijs vooral
werd beoogd.
22. Aan de illustre school of het athenaeum te Amsterdam, geopend in 1632, was
door het stedelijk bestuur ten doel gesteld, aan de abituriënten van de latijnse
scholen der stad, nog te jong voor het vrije en vaak ongebonden studentenleven
aan een der hogescholen, een grondige wijsgerige en humanistische voorbereiding
op hun verdere academische studie te geven. Twee hoogleraren werden benoemd,
beiden vroeger werkzaam te Leiden:
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Vossius voor de geschiedenis, Barlaeus voor de wijsbegeerte. De eerste is echter
voor de wijsbegeerte van niet minder betekenis dan de tweede; bij beiden heeft de
practische philosophie den voorrang boven de theoretische.
92
23. GERARDUS VOSSIUS (1577-1649), te Heidelberg uit ouders van Nederlandse
afkomst geboren, is in 1598 als eerste leerling van het Staten-College te Leiden bij
Molinaeus in de artes gepromoveerd (Universalis philosophiae ἀκρωτηρίασμος,
Ldn., 1598, ed. M. van Straaten, Ldn., 1955); hij was rector van de Latijnse school
te Dordrecht (1600) en regent van het Staten-College te Leiden (1615), maar werd
in 1619 wegens zijn Remonstrantse gevoelens uit deze laatste functie ontslagen;
toch werd hem in 1622 wederom het onderwijs in de geschiedenis en de
welsprekendheid, in 1625 ook dat in het Grieks, aan de Leidse hogeschool
opgedragen. Zijn veelomvattende belangstelling, waar hij in een zeer groot aantal
werken blijk van heeft gegeven, is zich ook op de wijsbegeerte blijven richten. Van
zijn geschriften op dit gebied noemen wij: De cognitione sui (A'dam, 1654), De
logices et rhetoricae natura et constitutione ('s-Grav., 1658) en De philosophia et
philosophorum sectis, uitgegeven door zijn zoon Isaac ('s-Grav., 1658, Leipzig,
1690), het eerste handboek van de geschiedenis der antieke wijsbegeerte, dat ooit
in Nederland is verschenen. De inleidende kwesties van de wijsgerige propaedeuse
zijn door Vossius behandeld in boek V van De artium et scientiarum natura et
constitutione (Opera omnia IV, A'dam, 1699). Tot het einde van zijn leven is hij trouw
gebleven aan het Aristotelisme, waarin hij te Leiden was opgeleid. In de logica was
hij niet ongevoelig voor den invloed van P. Ramus, in de physica en de metaphysica
beroept hij zich herhaaldelijk op den Spaansen Jesuiet B. Pererius (Pereyra,
1535-1610).
24. Vossius' collega voor de wijsbegeerte CASPAR BARLAEUS (Van Baerle,
93
1584-1648), geboortig van Antwerpen, heeft te Leiden wijsbegeerte en theologie
gestudeerd, was sub-regent van het Staten-College (1612) en hoogleraar in de
logica (1617) aldaar. In 1619 werd hij als Remonstrant uit beide functies ontslagen.
Tijdens zijn ballingschap studeerde hij te Caen medicijnen. Hij is vooral bekend als
Latijns dichter en redenaar. In 1617 aanvaardde hij het hoogleraarschap met een
oratie De ente rationis (Ldn., 1618); in zijn inaugurale rede te Amsterdam, getiteld
Mercator sapiens
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(A'dam, 1632), hield hij de zakenwereld van zijn dagen een les van
Christelijk-Stoïcijnse levenswijsheid voor. Van zijn onderwijs in de wijsbegeerte zijn
slechts enkele redevoeringen bij de opening van de colleges over. Hij wil aan
Aristoteles vasthouden, maar stelt zich gaarne open voor alles, wat het Humanisme
niet enkel aan geleerdheid en welsprekendheid, maar ook aan menselijke en
Christelijke levenskunst had nagelaten. Het moderne natuuronderzoek laat hem
onverschillig; tussen heliocentrie en geocentrie weigert hij een keuze te doen. Arn.
Senguerdius zette, zoals wij reeds hebben gezien, de wijsgerige propaedeuse te
Amsterdam in den geest van Burgersdijck voort.
25. Nog vóór het verschijnen van het Discours de la méthode (Ldn., 1637) waren
de denkbeelden van Descartes door het persoonlijk en epistolair verkeer van den
wijsgeer met tal van Nederlanders hier te lande bekend geworden en bij velen zo
in als buiten het academisch onderwijs hadden zij een gunstig onthaal gevonden.
Eerst later stootten zij, vooral bij een aantal theologen, die van de nieuwe
wijsbegeerte gevaar voor de rechtzinnige godgeleerdheid verwachtten, op een hevig
verzet, dat niet zelden in een felle en persoonlijke bestrijding van den wijsgeer zelf
94
overging.
In het wijsgerig onderwijs aan de hogescholen heeft de overgang van Aristotelisme
naar Cartesianisme zich in een langdurig proces van geleidelijke aanpassing
voltrokken. Ook aan de tijdgenoten heeft die overgang zich niet voorgedaan als een
breuk met het verleden, maar als een natuurlijke ontwikkeling binnen het kader van
de wijsgerige propaedeuse, die haar voornaamste steunkracht kreeg van het
voortschrijdend natuuronderzoek en aan den eis van een tijdige vernieuwing van
het onderwijs tegemoet kwam. Het Novum Organum van Fr. Bacon (1620) heeft tot
die ontwikkeling den eersten stoot gegeven. Meer en meer werd ook ten onzent de
behoefte gevoeld om zich bij de beoefening van het traditionele leervak der physica
met zelfstandig natuurondcrzoek, met waarnemingen op velerlei gebied en nieuw
uitgedachte proefnemingen te gaan bezighouden. Men kon zich daarvoor trouwens
op beginselen en practijk van Aristoteles beroepen. Gaandeweg echter maakte de
empirische en experimentele natuurwetenschap zich van de bespiegeling over de
natuur aan de hand van Aristoteles los, zodat op den duur van de Aristotelische
physica
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slechts een gedachtenconstructie overbleef, die nog wel even sluitend scheen te
zijn als tevoren, maar die de nieuwe empirische basis niet meer dekte. Die basis
kreeg geleidelijk haar vaste omlijsting van de mechanistische beginselen van de
physica van Descartes, door welke de kennis der natuur werd bevrijd van de vele
geheimzinnige krachten, waarmede de verbeelding van Middeleeuwen en
Renaissance haar had bezwaard, en die op hun beurt den weg wezen naar de
Cartesiaanse metaphysica. Al de wetenschappen der natuur, de geneeskunde en
de sterrekunde zo goed als de physica in strikten zin, ondergingen daar stuk voor
stuk den invloed van. Ook bij het zoeken naar de juiste methode van het
wetenschappelijk onderzoek konden de grondgedachten van Descartes' Discours
de gewenste leiding geven en, toen eenmaal het goed recht van den methodischen
twijfel als middel tot het verwerven van inzicht erkenning had gevonden, stond aan
de verdere toepassing van die grondgedachten ook buiten het terrein van het
natuuronderzoek en aan de algehele vernieuwing van het wijsgerig denken in den
geest van Descartes niets meer in den weg. De herhaaldelijk opnieuw ingescherpte
voorschriften tot handhaving van de philosophia recepta bij het wijsgerig onderwijs
hebben de doorwerking van de Cartesiaanse wijsbegeerte niet kunnen tegenhouden.
De eerste Cartesianen hier te lande waren van de mogelijkheid van een verzoening
van oude en nieuwe wijsbegeerte overtuigd en meenden met hun overgang naar
het Cartesianisme in den geest van Aristoteles te handelen. Zo heeft zich geleidelijk
uit de Aristotelische Scholastiek een nieuwe Scholastiek van Cartesiaanse signatuur
ontwikkeld, die zich in het wijsgerig onderwijs heeft weten te handhaven tot in den
loop van de 18de eeuw de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ naar de beginselen
95
van Newton haar plaats is komen innemen.
Onafhankelijk van de ontwikkeling van Aristotelisme tot Cartesianisme in het
wijsgerig onderwijs aan de hogescholen heeft de methode van Descartes haar
invloed ook doen gelden op den verderen opbouw van de Gereformeerde theologie.
Daarenboven heeft het Cartesianisme een sterke aantrekking uitgeoefend op een
aantal theologen van Reformatorischen huize, die een vrijeren uitleg van de H.
Schrift en een grotere bevoegdheid van de rede op geloofsgebied voorstonden dan
de Dordtse canones veroorloofden. Remonstranten en Socinianen zochten steun
in de nieuwe wijsbegeerte, terwijl de Coccejanen, hoezeer ook onafhankelijk van
die wijsbegeerte hun eigen weg gaande, de aanhangers van Descartes als
bondgenoten in hun verzet tegen het formalisme van de rechtzinnige theologie
begroetten, zodat
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ten slotte het Cartesianisme door zijn tegenstanders met alle kerkelijke dissidenten
96
over één kam werd geschoren.
Hoewel de beslissende strijd om het Cartesianisme vooral aan de hogescholen
is uitgevochten, is ook buiten de wijsgerige en theologische vakkringen aan de
nieuwe denkbeelden door tal van meer of minder ontwikkelden een enthousiaste,
maar vaak weinig bezonnen ontvangst bereid, die op haar beurt bij vele anderen
een niet minder met gevoel geladen reactie heeft opgewekt. De strijd vóór en tegen
Descartes heeft hier te lande een zeer omvangrijke litteratuur in de meest
97
uiteenlopende vormen opgeleverd.
Door dat alles is het te verklaren, dat het Nederlandse Cartesianisme een aantal
eigen, onderling zeer uiteenlopende trekken vertoont, die het van het Cartesianisme
in andere landen doen onderscheiden. De Nederlandse aanhangers van Descartes
hebben zich in het algemeen tegenover hem niet minder vrij gevoeld dan tegenover
Aristoteles. Naar gelang van hun voorkeur en geestelijke instelling richtten zij hun
aandacht op bepaalde aspecten van de wijsbegeerte van Descartes en lieten andere
welbewust in het duister. Sommigen hadden meer belangstelling voor zijn physica,
anderen voor zijn methode, zijn kennisleer of zijn metaphysica. Sommigen helden
over naar een empiristische denkwijze, anderen kwamen het idealisme zeer dicht
98
nabij. Bij de tegenstanders van de nieuwe wijsbegeerte, die maar al te gaarne het
gezag in staat en kerk daartegen in 't geweer riepen, heeft het verzet tegen hun
aller optreden geleid tot een terugkeer naar de traditie van Laat- en Nascholastiek,
waarvan ook in de ontwikkeling van de Gereformeerde dogmatiek de nawerking is
te bespeuren.
26. Onder die tegenstanders wordt onbetwistbaar de eerste plaats ingenomen
99
door GISBERTUS VOETIUS (1589-1676), sinds 1634 hoogleraar in de theologie te
Utrecht, die door zijn sterke persoonlijkheid aan de faculteit der godgeleerdheid een
opmerkelijk overwicht binnen de Utrechtse hogeschool heeft verzekerd en vele jaren
lang uit naam van de Gereformeerde rechtzinnigheid den strijd tegen Descartes en
zijn wijsbegeerte met alle hem ter beschikking staande middelen heeft geleid. Voor
Voetius - en het-
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geen hier gezegd wordt, geldt ook voor de meesten van zijn medestanders - kon
er geen sprake zijn van een wijsbegeerte, die, zoals Descartes het wilde, naast de
geloofsleer op eigen terrein een zelfstandige bevoegdheid of een autonome
probleemstelling voor de rede mocht opeisen. Het streven van de rede naar
onafhankelijkheid zou, naar hij vreesde, onvermijdelijk leiden tot overheersing van
de theologie door de wijsbegeerte. Reeds de theorie van het klaar en duidelijk inzicht
als criterium van waarheid leek hem een bedenkelijk symptoom van rationalisme.
Daarbij moest de methodische twijfel, die zich volgens de bedoeling van Descartes
zelfs tot het bestaan van God uitstrekte om dan aan de rede het bewijs voor dat
bestaan over te laten, hem als een blasphemie in de oren klinken, terwijl de bewering
van Descartes, dat het begrip van God als oneindig volmaakt wezen, waaruit hij tot
het bestaan van God meende te kunnen besluiten, Gods wezen adaequaat uitdrukt,
hem rechtstreeks in strijd leek met de Christelijke geloofsleer, die Gods wezen als
onbegrijpelijk voorstelt. Het geocentrische wereldbeeld van Aristoteles en, in mindere
mate, ook de Aristotelische metaphysica waren voor hem onverbrekelijk verbonden
met de Gereformeerde leerstukken, zodat hij in elken aanval op het gezag van
Aristoteles een onrechtstreekse bedreiging moest zien voor het geloof. Ook meende
hij bij den opbouw van de theologische wetenschap de speculatieve methoden van
de Scholastiek niet te kunnen missen.
27. De eerste, met wien Voetius op grond van deze overtuiging te Utrecht in
100
conflict kwam, was zijn ambtgenoot HENRICUS REGIUS (H. de Roy, 1598-1679),
sinds 1638 hoogleraar in de theoretische geneeskunde en de botanie. Reeds eerder
had Regius bij de kerkelijke autoriteiten onder verdenking gestaan wegens zijn
opvatting over de verhouding van ziel en lichaam in den mens en al spoedig na zijn
optreden te Utrecht gaf hij niet alleen zijn medische colleges volgens de beginselen
van Descartes, die hij eerst door Renerius, later door Descartes' Essais had leren
kennen, maar liet hij ook herhaaldelijk in disputen onder zijn toezicht stellingen op
physisch gebied verdedigen, die de bezorgdheid en het ongenoegen van Voetius
opwekten. De aldus geventileerde denkbeelden kwamen ten dele overeen met die
van Descartes, ten dele ook weken zij van de Cartesiaanse aanmerkelijk af. Daardoor
is het te verklaren, dat het tussen Regius en Descartes na enkele jaren van
vriendschappelijk verkeer tot een breuk is gekomen. De Vrijer heeft op goede
101
gronden de stelling verdedigd, dat deze breuk niet moet worden gezien als de
afval van een ondankbaar leerling, zoals het
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door de Cartesiaanse traditie op voorgaan van Baillet veelal wordt voorgesteld,
maar dat zij het uiteindelijk gevolg is geweest van de wijsgerige overtuigingen, die
Regius reeds had gevormd, vóórdat hij met de methode van Descartes had kennis
gemaakt, en waaraan hij ondanks de verering, die hij Descartes toedroeg, steeds
is blijven vasthouden.
28. Dat Regius zich van elke theologische gevolgtrekking uit zijn wijsgerige
beginselen wenste te onthouden en bereid was, de zelfstandigheid van de ziel en
haar wezenlijk onderscheid met het lichaam, die in zijn wijsgerigen gedachtengang
niet pasten, op gezag van de H. Schrift aan te nemen, kon Voetius niet geruststellen.
Na meermalen stellingen van Regius en van Descartes door zijn studenten te hebben
laten bestrijden, riep hij in 1642 den senaat en de vroedschap tegen zijn collega in
het geweer, waarop de senaat in scherpe bewoordingen de nieuwe wijsbegeerte
afwees en de vroedschap Regius gebood, zich voortaan van het geven van publieke
en private colleges buiten het terrein der medische wetenschap te onthouden. In
een brief aan pater Dinet S.J., afgedrukt in de tweede uitgave van zijn Meditationes
de prima philosophia (A'dam, 1642), nam Descartes het voor Regius op. Daarop
richtte Voetius zich tegen Descartes zelf, dien hij enerzijds als atheïst, anderzijds
als vriend en spion van de Jesuieten voorstelde en als Jesuiet of zelfs als Jesuitaster
102
betitelde. Tevergeefs trachtte hij Descartes' vriend en trouwen correspondent M.
Mersenne (1588-1648) tegen hem op te zetten. Een twistgeschrijf tussen Voetius
en S. Maresius, later hoogleraar te Groningen (1599-1673), over het toetreden van
Protestanten tot de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's Hertogenbosch (1642)
103
bracht Maresius een tijdlang aan de zijde van Descartes. Voetius vond van zijn
kant een bondgenoot in den Groninger hoogleraar M. Schoock, die, zoals wij boven
104
gezien hebben, in zijn Philosophia Cartesiana sive admiranda methodus novae
philosophiae Renati Descartes (Utr., 1643) Descartes op ongekend felle wijze te lijf
ging. Deze weinig objectieve bestrijding was voor Descartes aanleiding tot een even
hartstochtelijk verzet (Epistola ad celeberrimum virum Gisbertum Voetium, Utr.,
1643), maar dit kon niet beletten, dat Voetius de vroedschap wist te bewegen den
wijsgeer openlijk ter verantwoording op te roepen. Toen Descartes weigerde te
verschijnen, werden zijn brieven aan Dinet en Voetius door de Utrechtse regering
veroordeeld en de verkoop ervan verboden. Ten slotte kwam echter de stadhouder
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Frederik Hendrik op aandringen van enkele invloedrijke vrienden van Descartes,
met name van Const. Huygens, te zijnen gunste te Utrecht tussenbeide.
Aangemoedigd door dit succes, verlangde Descartes nu van de Staten van
Groningen en van den senaat der universiteit genoegdoening voor den smaad, die
hem door Schoock en diens beschermer Voetius was aangedaan. Deze
genoegdoening werd hem na herhaald aandringen door Groningen geschonken,
maar de Utrechtse vroedschap bleef hem het eerherstel weigeren.
Te Utrecht scheen het pleit voor de nieuwe wijsbegeerte voor goed verloren. De
Leges et statuta van 1643 schreven voor, dat de hoogleraren in de wijsbegeerte in
hun publieke en private lessen niet van Aristoteles mochten afwijken en dat de
voorstanders van ‘absurde, paradoxe en nieuwe’ leerstellingen, strijdig met de
wijsbegeerte van Aristoteles, niet mochten worden geduld. Van de zijde der
universiteit werd in een officiële Narratio historica (Utr., 1643) het verhaal van de
gebeurtenissen rond Descartes in Voetiaansen geest voor het nageslacht vastgelegd.
Maar, zoals De Vrijer terecht opmerkt: ‘Officieel werd het Cartesianisme aan de
105
Utrechtse hogeschool verboden, feitelijk groeide het voort.’
Nadat Descartes zijn Utrechtsen bewonderaar herhaaldelijk in brieven op het
diepgaand verschil tussen hun beider opvattingen over de verhouding van ziel en
lichaam had gewezen en op matiging in zijn publieke uitingen, met name tegenover
Voetius, had aangedrongen, is ten slotte aan de vriendschap tussen de twee
geleerden voor goed een einde gekomen, toen Regius tegen den uitdrukkelijken
wens van den meester zijn Fundamenta physices (A'dam, 1646) in het licht gaf. In
de voorrede op de Franse vertaling van zijn Principia philosophiae (A'dam 1647)
distancieerde Descartes zich in scherpe bewoordingen van zijn vroegeren vereerder.
Op Regius' Programma, een verzameling corollaria, uitgegeven onder den titel
Explicatio mentis humanae sive animae rationalis (Utr., 1647) antwoordde Descartes
met Notae in programma quoddam (A'dam, 1648), waarop Regius zijn Brevis
explicatio mentis humanae... a notis Cartesii vindicata (Utr., 1648) liet volgen. De
Groninger hoogleraar Tob. Andreae Sr. zou hier later nog op antwoorden. Tot een
verzoening tussen Descartes en Regius is het niet meer gekomen.
29. In de Fundamenta physices, in tweeden en derden druk verschenen als
Philosophia naturalis (A'dam, 1654, 1661), is de invloed van de Essais en de Principia
van Descartes onmiskenbaar. De Aristotelische wereldverklaring met het dynamisme
en de leer der zelfstandigheidsvormen wordt principiëel afgewezen en in de grote
lijnen volgt Regius de physica van den
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meester, maar ook zijn afwijkende inzichten komen thans duidelijk tot uiting. Het
overmoedig vertrouwen van Descartes op het vermogen van de menselijke rede is
hem vreemd: buiten de goddelijke openbaring is voor den mens slechts morele
zekerheid of waarschijnlijkheid te bereiken. Het lijdt voor Regius geen twijfel, dat de
H. Schrift ons de menselijke ziel als een onsterfelijke zelfstandigheid leert kennen,
maar met redelijke argumenten kan noch de zelfstandigheid noch de onsterfelijkheid
van de ziel worden bewezen. Uit de natuur der dingen kan even goed worden
besloten, dat zij een modus of bestaanswijze van het lichaam is, of een attribuut,
dat met dat der uitgebreidheid aan den mens als het éne subject toebehoort. Wel
bestaat voor Regius evenals voor Descartes het wezen van het lichaam in de
uitgebreidheid en dat van de ziel in het denken, maar het zelfstandig karakter van
de ziel treedt bij hem geheel op den achtergrond: zij is niet meer dan het vermogen
of het beginsel, waardoor de mens denkt, en hij legt zo sterken nadruk op de
afhankelijkheid van de werking der ziel t.o.v. het lichaam, dat de opvatting van de
ziel als modus van het lichaam het meest zijn eigen overtuiging schijnt te dekken.
Anderzijds echter houdt hij, in afwijking van Descartes en van de Scholastiek, het
samenstel van ziel en lichaam in den mens slechts voor een unum per accidens.
Van aangeboren begrippen wil Regius niets weten; de menselijke geest is een
tabula rasa, zoals Aristoteles had geleerd, en al onze kennis komt ons van buiten
toe. Ook van een aangeboren begrip van God kan geen sprake zijn en uit het begrip
van God, dat wij hetzij uit de waarneming van de dingen buiten ons, hetzij uit belering
door anderen hebben gewonnen, kan geen bewijs voor het bestaan van God worden
getrokken. Op het ontologisch Godsbewijs van Descartes oefent Regius dan ook
een uitvoerige critiek uit, overeenkomend met die welke reeds in de Middeleeuwen
op dat van Anselm van Canterbury was ingebracht.
Na zijn breuk met Descartes is de positie van Regius steeds eenzamer geworden.
Hij kon zo min tot de Cartesianen als tot de aanhangers van het Aristotelisme worden
gerekend en kwam daardoor buiten de partijen te staan. De verdere opkomst van
het Cartesianisme aan de Utrechtse hogeschool heeft zich buiten hem om voltrokken.
106
30. Door de benoeming van J. DE BRUYN (1620-1675), die Ravensperger in
1652 als professor physices et mathematices opvolgde, kreeg Utrecht zijn eersten
hoogleraar in de wijsbegeerte, die openlijk onderwijs naar de beginselen van
Descartes aankondigde zonder daarin door de vroedschap te worden belemmerd.
In verschillende polemische geschriften trad hij ter verdediging van de Cartesiaanse
wijsbegeerte op. Ook R. VAN MANSFELT
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107

(1639-1671), die D. Voetius in 1660 opvolgde, was het Cartesianisme toegedaan.
Onder den schuilnaam P. ab Andlo polemiseerde hij met S. Maresius, De abusu
philosophiae Cartesianae (Gron., 1670) over de toepassing van de Cartesiaanse
beginselen in de theologie (Specimen confutationis dissertationis de abusu phil.
Cart., Utr., 1670). Na zijn dood verschenen nog zijn Lucubrationes in detestabilem
B. Spinosae librum qui inscribitur: Discursus theologico-politicus (A'dam, 1674). Met
108
G. DE VRIES (1648-1705), in 1671 als privaatdocent toegelaten, in 1672 naar
Leiden uitgeweken en daar tot subregent van het Staten-College benoemd, werd
echter in 1674 de zetel van de logica en de metaphysica weer door een aanhanger
van de Aristotelische wijsbegeerte bezet. De conservatieve reactie, die zich met het
herstel van het stadhouderschap in het stedelijk bestuur van Utrecht baanbrak, deed
zich ook aan de universiteit gelden. De Vries is bekend gebleven als ‘malleus
Cartesianorum’. In zijn Exercitationes rationales de Deo divinisque perfectionibus
(Utr., 1685) bestreed hij de leer van de aangeboren begrippen op grond van een
Aristotelische kennistheorie. De eigen opvattingen, die hij in verschillende andere
geschriften heeft uiteengezet, sluiten aan bij het Aristelisme van Burgersdijck. Sinds
109
1677 had hij in zijn oud-leerling, den Voetiaan J. LUYTS (1655-1721), hoogleraar
in de physica en de wiskunde, een medestander, die als ‘acerrimus philosophiae
110
Aristotelicae vindex et systematis Cartesii oppugnator’ te boek staat. In zijn
Astronomica institutio (Utr., 1689) sloot Luyts zich bij het stelsel van Tycho-Brahe
aan, omdat naar zijn mening dat van Coppernicus met de H. Schrift in strijd was.
111
De opvolger van de Vries, J. SERRURIER (1663-1742), sprak zich reeds in zijn
inaugurale rede Pro philosophia (Utr., 1706) onomwonden voor Descartes uit en hij
heeft zijn onderwijs naar Cartesiaanse beginselen gegeven, tot hij in 1716 met de
geneeskunde en de plantkunde belast werd.
112
De benoeming van Serrurier was door den classicus P. Burman (1668-1741)
met een gedicht Sophiae reduci, spoedig ook in het Nederlands vertaald, geestdriftig
begroet. Wij mogen hierin een symptoom zien van den omkeer, die zich intussen
ook in de leidende kringen van de universiteit ten gunste van Descartes had
voltrokken. De invloed van G. Voetius was in latere jaren geleidelijk verminderd.
Verschillende leden van de vroedschap stonden niet onwelwillend tegenover de
nieuwe wijsbegeerte. Zo is het te

107
108
109
110
111
112

NNBW, IX, 646; Burman, t.a.p., 208-209.
NNBW, X, 1140-1141; Bouillier, t.a.p., I, 264-265; Ned. Cart., 224-228.
Burman, t.a.p., 197-198.
Burman, t.a.p., 197.
Ned. Cart., 451-453.
NNBW, IV, 354-358; G.W. Kernkamp, Pieter Burman, van 1696 tot 1715 hoogleeraar te
Utrecht, Versl. Utr. Prov. Gen., 1933, 66-136.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

148
verklaren, dat reeds tijdens het leven van Voetius Cartesianen als Fr. Burman
113
114
(1628-1679) en L. Wolzogen (1633/34-1690) in de theologische faculteit hun
115
intrede konden doen. Fr. Burman, die Descartes nog persoonlijk had gekend en
die de schoonzoon was van A. Heidanus, het hoofd van de Cartesianen te Leiden,
wordt ook genoemd als leider van het ‘College der Scavanten’, waarvan de
propaganda voor het Cartesianisme en andere van de orthodoxe traditie afwijkende
denkbeelden te Utrecht heet te zijn uitgegaan, maar waarvan nog wordt betwijfeld,
116
of het werkelijk heeft bestaan. Met de benoeming van Fr. Burman begint de
Cartesiaans-Coccejaanse periode in de geschiedenis van de Utrechtse hogeschool.
Op den samenhang van Cartesianisme en Coccejanisme in de denkwijze van
Burman en verschillende van zijn geestverwanten kan hier echter niet worden
ingegaan.
31. Te Leiden heeft de receptie van het Cartesianisme zich op enigszins andere
wijze voltrokken dan te Utrecht. Het eerste begin is onduidelijk. Met name kan niet
117
met zekerheid worden gezegd, welke rol de Fransman FR. DU BAN (1592-1643),
voormalig Jesuiet en leraar te La Flèche, waar Descartes eens ter school was
118
gegaan, daarbij heeft gespeeld. Du Ban, in 1630 als student in de theologie
ingeschreven, kreeg in 1635 verlof om colleges in de logica te geven en disputen
te presideren, werd in 1636 buitengewoon hoogleraar in de logica en in 1638 mede
met de physica en de ethica belast. Tot de benoeming van Heereboord in 1640 had
hij aldus het gehele wijsgerig onderwijs te Leiden in handen. Geschriften heeft hij
niet nagelaten. In de Disputatio philosophica, waarop J. Klenck (1620-1672), later
119
hoogleraar in de wijsbegeerte te Amsterdam, in 1642 bij hem promoveerde, komen
geen Cartesiaanse theorieën voor. Dat du Ban Heereboord voor het Cartesianisme
zou hebben gewonnen, is op zijn minst twijfelachtig: naar het getuigenis van
Heereboord zelf liepen hun meningen zeer dikwijls uiteen.
120
32. ADR. HEEREBOORD (1614-1661), eens leerling van Burgersdijck te
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Leiden, buitengewoon hoogleraar in de logica (1640) en sub-regent van het
Staten-College (1642-54), nam reeds bij zijn intrede op het voorbeeld van zijn
leermeester een onafhankelijk standpunt tegenover Aristoteles in, waarbij hij zich
vrijwel in de zelfde bewoordingen, waarin dit enkele jaren te voren door Reneri te
Utrecht gedaan was, voor een zelfstandig en onbevangen onderzoek van de natuur
in den geest van Baco van Verulam uitsprak en Descartes als kampioen van dit
nieuwe natuuronderzoek uitbundig verheerlijkte. Het is hem echter niet gelukt, na
den dood van du Ban den leerstoel van de physica, die hem 't meest de gelegenheid
zou geven de theorieën van Descartes in vollen omvang te verkondigen, aan zich
toegewezen te krijgen. Na enkele voorlopige voorzieningen werd in 1644 de Schot
121
A. STUART (1591-1654), een aanhanger van de Aristotelische wijsbegeerte in haar
meest conservatieven vorm, als ordinarius et primarius philosophiae professor boven
hem geplaatst. Aan Stuart werd, voor het eerst in de geschiedenis van de Leidse
universiteit, en wel op verzoek van enkele theologen, naast de physica officieel ook
de metaphysica opgedragen; Heereboord mocht behalve logica voortaan ook ethica
doceren. Tussen de ambgenoten ontstond al spoedig onenigheid, die mondeling
en schriftelijk werd uitgevochten. Herhaaldelijk werden beiden door de academische
overheid tot de orde geroepen, maar Heereboord kwam er ondanks zijn onbesuisd
122
optreden en ergerlijk levensgedrag gewoonlijk nog het best af.
123
Ook tussen Heereboord en H. BORNIUS (1617-1675), die in 1646 bij hem was
gepromoveerd en in 1652 uit de illustre school te Breda op den leerstoel van de
ethica te Leiden werd beroepen, was de verhouding gespannen. Bornius was in zijn
jeugd voor de denkbeelden van Descartes gewonnen, maar heeft zich later daar
weer van af gekeerd, hetgeen hem te Leiden van de zijde van collega's en studenten
allerlei onaangenaamheden op den hals haalde. Evenals Heereboord was Bornius
sterk onder den indruk gekomen van de Dubitationes et instantiae (A'dam, 1644)
van P. Gassendi op de metaphysica van Descartes. Samen hebben zij in 1644
zonder resultaat stappen ondernomen om brieven van Gassendi in Nederland
uitgegeven te krijgen. Het blijkt echter niet, of Bornius ook diens atomistische
wereldverklaring heeft overgenomen. In zijn Leidse oratie De vera philoso-
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phandi libertate (Ldn., 1654) worden de namen van Descartes en Gassendi in het
geheel niet genoemd en ontbreekt elke toespeling op hun beider theorieën. Wel
prijst de spreker zich gelukkig, in een tijd te leven, die zoveel ontdekkingen en
uitvindingen heeft opgeleverd en betoogt hij, dat de wijsgeer zich evenmin door het
nieuwe moet laten afschrikken als zich voor het nieuwe moet laten winnen, enkel
omdat het nieuw is, maar de volle nadruk valt toch voor hem op het vrije onderzoek
van de natuur en haar wetten, waarbij de onderzoeker zich aan geen school of
stelsel mag binden, maar met allen eerbied voor wat anderen gezegd hebben zelf
de waarheid moet trachten te vinden. Van dit vrije philosopheren heeft Aristoteles,
‘philosophorum princeps’, een voorbeeld gegeven en beginnelingen in de
wijsbegeerte kunnen geen beteren leidsman hebben dan hem. Ook de eerste
Christen wijsgeren hebben zich bij geen philosophische school of richting
aangesloten, maar zijn op voorbeeld van Clemens van Alexandrië op eclectische
wijze te werk gegaan. In zulk een eclectische philosophie meent Bornius zijn heil
te moeten zoeken. Enkele jaren later (1656) zal de teleurgestelde Heidanus hem
‘een verloochende Cartesiaen’ noemen, ‘die nu al sijn venijn tegen die philosophie
124
uytbraeckt, die hij te voren soo hooch heeft gepresen’.
Bij de theologen te Leiden stootte de wijsbegeerte van Descartes aanvankelijk
op een even hardnekkig verzet als te Utrecht. De fijnzinnige dichter en onverbiddelijke
125
ketterjager J. REVIUS (1586-1658), sinds 1641 regent van het Staten-College,
waar Heereboord als subregent fungeerde, en de professor primarius theologiae J.
126
TRIGLANDUS (1583-1654) hadden daarbij de leiding. In zijn lessen en disputen in
het college beijverde Revius zich uit alle macht, den invloed van Heereboord op de
127
studenten tegen te gaan. Toen echter Triglandus en hij ook zo ver gingen, dat zij
in hun disputen Descartes zelf van Pelagianisme en godslastering beschuldigden,
diende de wijsgeer bij de academische overheid schriftelijk zijn beklag in over de
kwalijke bejegening, die hem werd aangedaan. Daarop verboden curatoren in 1647
aan alle docenten voortaan nog den naam van Descartes in de onder hen te
verdedigen stellingen te laten drukken en in hun lessen en disputen van naam en
denkbeelden van Descartes melding te maken. Heereboord werd aangemaand,
zich in het vervolg te houden binnen de
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perken van de te Leiden ‘gerecipiëerde’ Aristotelische philosophie. Door deze
maatregelen was ogenschijnlijk tegemoetgekomen aan de bezwaren van de
theologen, die nog kort te voren hadden aangedrongen op handhaving van het
monopolie van de Aristotelische wijsbegeerte. Aan de voorstanders van Descartes
scheen het zwijgen te zijn opgelegd. Zolang echter de naam van den wijsgeer maar
niet werd genoemd en zijn theorieën maar niet als de zijne werden voorgedragen,
kon onder den dekmantel van dit zwijgen de propaganda voor het Cartesianisme
in alle gewenste vrijheid worden gevoerd. Het meermalen aan nieuw-benoemde
hoogleraren in de wijsbegeerte persoonlijk gegeven voorschrift om geen andere
philosophie te doceren dan die van Aristoteles en de herhaalde bekrachtigingen
van de verbodsbepalingen van 1647 hebben dan ook het geleidelijk veldwinnen van
de nieuwe wijsbegeerte zomin in de theologische faculteit als in die der artes kunnen
stuiten. Voorschriften en verboden schijnen trouwens meer bedoeld te zijn geweest
om onenigheid binnen de hogeschool te voorkomen en kerkelijke kringen daarbuiten
gerust te stellen dan om werkelijk aan het verkondigen van de Cartesiaanse
denkbeelden een eind te maken; tegelijkertijd immers werden telkens docenten in
de verschillende faculteiten benoemd, die als aanhangers van het Cartesianisme
bekend stonden. Zo werd b.v. in 1646 de persoonlijke vriend van Descartes FR. VAN
128
SCHOOTEN JR. (1615-1660) met het onderwijs in de wiskunde, speciaal ten behoeve
van de ingenieurs- en landmetersopleiding, belast. Van Schooten had voor een
aantal werken van Descartes de meetkundige figuren getekend en vertaalde diens
Geometrie in het Latijn (Ldn., 1649). Bij zijn onderwijs paste hij de Cartesiaanse
beginselen in de wiskunde toe: Principia matheseos universalis seu introductio ad
Cartesianae geometriae methodum (Ldn., 1651, opnieuw uitgegeven in de tweede
editie van deel II der Geometria, Ldn., 1661). Niet minder dan zijn collega's in de
wijsbegeerte heeft van Schooten tot de verspreiding van de Cartesiaanse denkwijze
bijgedragen.
33. Reeds in 1647 kon Heereboord zich veroorloven, zich in een rede De libertate
philosophandi onomwonden voor de beginselen der Cartesiaanse physica uit te
spreken en sindsdien heeft hij zijn onderwijs in ruime mate daarvoor opengesteld,
overtuigd als hij was, dat hij aldus het werk van Burgersdijck voor de eigentijdse
vernieuwing van het wijsgerig denken op Aristotelischen grondslag voortzette. Zijn
voorreden op de door hem bezorgde herdrukken van werken uit den voortijd zoals
de Summa philosophiae quadripartita van Eustachius de S. Paulo, Ord. Cist. (Ldn.,
1647), de Institutiones metaphysicae van F. Burgersdijck (Ldn., 1647) de Metaphysica
van J. Maccovius (A'dam, 1658) en het Philosophiae primae seminarium van
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J.H. Bisterfeld (A'dam, 1657), alsook zijn eigen Ἑρμηνεία logica seu explicatio logicae
Burgersdicianae (Ldn., 1650), gevolgd door zijn Praxis logicae ad seriem et ordinem
3

Logicae Burgersdicianae (Utr., 1689), liggen in dezelfde lijn. Een meer
vooruitstrevend karakter vertonen de Meletemata philosophica (Ldn., 1654), een
verzameling disputen over metaphysica en ethica, met toepassingen op de theologie
verlucht, waaraan in de laatste posthume editie (A'dam, 1665) ook een aantal kleinere
geschriften van Heereboord zijn toegevoegd. Ook hier echter zal men zomin een
volledige afwijzing van de beginselen van Aristoteles als een onvoorwaardelijke
aanvaarding van die van Descartes mogen verwachten. Hetzelfde moet worden
gezegd van de na Heereboord's dood verschenen Philosophia naturalis (Ldn., 1663),
waar hij de stellingen uit de Aristotelische physica, die hij in zijn Collegium physicum
(opgenomen in de Meletemata) had bijeengebracht, onder scherpe afwijzing van
de Laat-Scholastieke interpretaties, meer speciaal die van de Spaanse
Jesuietenschool, in Scholastieken vorm uitvoerig commenteert en die vergelijkt met
de opvattingen van Descartes, Cl. de Bérigard en H. Regius, welke hij in eersten
aanleg reeds in de vóór-Aristotelische wijsbegeerte meent te kunnen terugvinden;
bij geen van drieën echter sluit Heereboord zich zonder meer aan en zijn eigen
overtuiging inzake de behandelde kwesties spreekt hij nergens duidelijk uit. Het
kostte hem dan ook geen moeite in te stemmen met de Dubitationes et instantiae,
die door P. Gassendi tegen de metaphysica van Descartes werden ingebracht
(A'dam, 1644); Descartes is voor hem vóór alles de vertegenwoordiger van het
zelfstandig natuuronderzoek, waartoe reeds Fr. Bacon had aangespoord, en de
schepper van de dubitatieve methode, welke echter in den grond met die van
Aristoteles en van de voornaamste Scholastieken identiek is; in de metaphysica,
de kennisleer en de ethica aarzelt hij hem te volgen; in de logica houdt hij zich
hoofdzakelijk aan Burgersdijck. Ook hieruit blijkt, dat in werk en optreden van
Heereboord ten gunste van een ‘nieuwe wijsbegeerte’ meer een verschijnsel van
evolutie dan van revolutie moet worden gezien: hij moet niet als Cartesiaan, maar
als aanhanger van een philosophia novantiqua worden aangemerkt.
129
34. Het denken van J. DE RAEY (1622-1702), leerling van H. Regius te Utrecht,
hoogleraar in de wijsbegeerte te Leiden (1653) en te Amsterdam (1669), die zich
ook voor de uitgave van Descartes' Opera philosophica (A'dam, 1656), Epistolae
(A'dam, 1688) en Opuscula posthuma physica et mathematica (A'dam, 1701)
verdienstelijk heeft gemaakt, gaat evenals dat van Heereboord in de richting van
een verzoening van Aristotelisme en Cartesianisme. Reeds kort na zijn promotie te
Leiden (1647) trad hij bij een
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dispuut tegen A. Stuart voor de Cartesiaanse wijsbegeerte op; de collegia privata,
welke hij over die wijsbegeerte was gaan geven, werden echter op een klacht van
J. Revius door curatoren verboden.
Uit de geschriften van de Raey blijkt, dat zijn belangstelling vooral uitging naar
vragen van wetenschapsleer en methode. Zo wil hij in zijn Clavis philosophiae
naturalis, seu introductio ad naturae contemplationem Aristotelico-Cartesiana (Ldn.,
1654), waarvan curatoren de opdracht aanvaardden, de Aristotelische wijsbegeerte
tot haar zuiverheid terugbrengen, om dan te kunnen aantonen, dat het verschil
tussen Aristoteles en zijn Scholastieke commentatoren groter is dan dat tussen
Aristoteles en Descartes. De Scholastici hebben door hun misbruik van het
Aristotelisch beginsel, dat alle kennis uit de zintuigen moet worden getrokken, de
leer der natuur doen ontaarden tot een historia naturae, waar het karakter van ware
wetenschap aan ontbreekt. Toch is reeds door Aristoteles althans voor geometrie,
mathematica en physica de gedachte aanvaard, dat wetenschap slechts uit de idee
kan worden gewonnen. Descartes heeft die gedachte verder doorgevoerd door als
wetenschap in den meest strikten zin aan te wijzen de metaphysica, die haar
zekerheid uitsluitend op de rede laat steunen, aan de physica en de andere
wetenschappen voorafgaat en aan die wetenschappen haar objecten toebedeelt.
Door de lezing van de Raey's Clavis is de jonge Leibniz in zijn streven bevestigd
om Aristoteles, los van zijn Scholastieke interpretatoren en aangepast aan het
130
moderne natuuronderzoek, weer voor de tijdgenoten aannemelijk te maken. Ook
in de Cogitata de interpretatione quibus natura humani sermonis et illius rectus usus
vindicantur (A'dam, 1692), een verhandeling over taal en significa, tracht de Raey
Aristoteles van de Scholastici met hun subtiliteiten en vaak zinloze problematiek los
te maken. In de Cogitata is behalve de Raey's Amsterdamse oratie De sapientia
veterum (1669) een Epistola familiaris ad Christophorum Wittichium theologum
afgedrukt, waarin hij zijn wetenschapsleer in Cartesiaansen geest heeft uiteengezet.
Geloof en weten, geopenbaarde en natuurlijke kennis, worden scherp gescheiden.
De laatste vindt haar oorsprong in een duplex intellectus: het ene, van nature het
eerste, is het gewone mensenverstand, dat in alle wetenschappen en kundigheden
actief optreedt; het andere, van nature het laatste, werkt alleen in de wijsbegeerte.
Op grond van deze onderscheiding neemt de Raey ook een dubbele logica en twee
soorten van spraak aan. Vakwetenschappen als geneeskunde, rechtsgeleerdheid
en theologie, maar ook jongere vakken als scheikunde en anatomie, die van de
ervaring uitgaan, steunen op het gewone menselijk verstand; zij zijn gericht op de
practijk en verdienen slechts den naam van kundigheden. Alleen de wijsbegeerte,
in den geest
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van Descartes begrepen als metaphysica, die, uitgaande van enige
onomstotelijk-zekere waarheden, alle verdere stellingen deductief daaruit afleidt en
van alle nut voor het leven afziet, is echte wetenschap. Maar daar de physica van
de metaphysica de grondwaarheden ontvangt omtrent het wezen van de stoffelijke
dingen en de wetten van het stoffelijk gebeuren, waarmede onafhankelijk van de
ervaring van alle verschijnselen in het heelal volledig rekenschap kan worden
gegeven, kan ook zij als ware wetenschap worden beschouwd. In de Disputatio
philosophica specimina exhibens modestiae et prudentiae in philosophando (1687),
ook opgenomen in de Cogitata, heeft de Raey de scheiding tussen philosophie en
vakwetenschappen nog verder geaccentueerd.
35. Waren Heereboord en de Raey er vooral op uit, hun philosophia novantiqua
voor te stellen als een eigentijdsen ontwikkelingsvorm van de traditionele
wijsbegeerte, dien zij tegen de verstokte conservatieven hadden te verdedigen, bij
131
ARNOLD GEULINCX (1624-1669), die in 1659 te Leiden gemachtigd werd tot het
geven van wijsgerige colleges in besloten kring en op aanbeveling van Heidanus
in 1662 naast den Aristotelicus David Stuart († 1669) tot lector, in 1665 tot
buitengewoon hoogleraar werd aangesteld, treedt deze zorg op den achtergrond.
Van het Aristotelisme heeft hij principiëel afscheid genomen. Het Cartesianisme is
bij hem een vastgewortelde en diep doorleefde overtuiging, waaraan hij een sterk
persoonlijk accent heeft gegeven. Op verschillende punten heeft hij uit de
Cartesiaanse beginselen verdere conclusies getrokken dan de meester zelf voor
geoorloofd had gehouden. Door zijn gedachten met de grootste voorzichtigheid in
te kleden wist hij botsingen met de aanhangers van de oude wijsbegeerte te ontgaan.
De physica van Descartes heeft hem veel minder aangetrokken dan zijn voorgangers
te Leiden.
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Geulincx was te Leuven aan het college De Lelie in de wijsbegeerte opgeleid en
had ook de lessen gevolgd van Erycius Puteanus; sinds 1646 was hij als docent in
de wijsbegeerte aan hetzelfde college werkzaam en hij had zich toen reeds doen
kennen als bestrijder van de Scholastieke natuurverklaring. In 1658 werd hij,
waarschijnlijk om zijn sympathie met het Jansenisme, uit zijn ambt ontzet, waarop
hij zich naar Leiden begaf en daar nog in hetzelfde jaar tot doctor in de geneeskunde
werd bevorderd; kort na zijn aankomst is hij tot het Calvinisme overgegaan. Bij zijn
leven verschenen van zijn hand: Quaestiones quodlibeticae (Antw., 1653), herdrukt
onder den titel Saturnalia (Ldn., 1665), Logica restituta (Ldn., 1662), Methodus
inveniendi argumenta (Ldn., 1663) en het eerste boek van zijn Ethica, getiteld De
virtute et primis ejus proprietatibus (Ldn., 1665), waarvan hij zelf een vrije bewerking
in het Nederlands, Van de hooftdeuchden (Ldn., 1667) bezorgde. Na zijn dood
publiceerde zijn leerling C. Bontekoe (1640-1685) onder het pseudoniem Philaretus
de Ethica in haar geheel (Ldn., 1675). Door A. de Reus werd deze als Zedekonst
in het Nederlands vertaald (Dordr., 1690). Ook Geulincx' Physica vera (Ldn., 1688),
waarvan C. Langenhert ongeveer tegelijkertijd een andere uitgave bezorgde, getiteld
Compendium physicae (Fran., 1688), en zijn Metaphysica vera et ad mentem
Peripateticam (A'dam, 1691) verschenen posthuum. De twee laatstgenoemde werken
werden met enkele kleinere geschriften door A. de Reus vertaald onder den titel De
132
geestkunde van Arnold Geulings (Dordr., 1696).
36. De wijsbegeerte van Descartes is door Geulincx, waarschijnlijk op voorbeeld
van zijn Leuvensen leermeester G. Philippi (± 1600-1665) en diens Medulla logicae
(Leuv., 1661), omgebogen in de richting van het occasionalisme, dat reeds eerder
in meer beperkten vorm o.a. door Tob. Andreae's en de Raey's leerling J. Clauberg
133
(1622-1665), hoogleraar te Herborn en te Duisburg, was verkondigd. Met Descartes
neemt Geulincx den algemenen methodischen twijfel als uitgangspunt, het cogito
ergo sum als grondslag en het klare en duidelijke inzicht als criterium van alle
zekerheid en hij weet dan zijn gedachten op te bouwen tot een streng gesloten
systeem van Christelijke wijsbegeerte op rationalistische basis, dat tegenover de
geloofsleer een volstrekte zelfstandigheid zal bewaren, maar daarmede naar zijn
overtuiging op geen enkele wijze in strijd zal komen. Het beginsel, dat de delen van
dit systeem, logica, kennisleer, metaphysica en ethica, tot eenheid brengt, is het
streven om mens en wereld nauwer met God te verbinden, meer speciaal om de
afhankelijkheid van de geschapen dingen
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ten opzichte van God als Eerste Oorzaak zo scherp mogelijk te doen uitkomen.
37. In de logica heeft Geulincx de Cartesiaanse wezensbepaling van het oordeel
als bevestiging door den wil tot centrale gedachte verheven. Zo opgevat zal zij naar
zijn mening de methodische scholing van het denken met het oog op het zoeken
van nieuwe wegen in wetenschap en wijsbegeerte en op de verdere doorgronding
van de werkelijkheid kunnen verzekeren. De metaphysica vera staat als onafhankelijk
van alle ervaring gewonnen leer van het substantiële zijn in zijn drie geledingen:
het Ik, de stof, God, tegenover de metaphysica peripatetica, die ons de wereld doet
kennen zoals zij zich naar de vormen en kategorieën van onze kenvermogens aan
ons voordoet. De kennisleer zal de verhouding tussen beide moeten bepalen.
Nu meent Geulincx vooreerst, dat het Cartesiaanse dualisme in de anthropologie
elke onderlinge inwerking van ziel en lichaam volstrekt moet uitsluiten. Datgene
immers, waarvan wij niet weten, hoe het geschiedt, dat wordt ook door ons niet
verricht: impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat. Het feitelijk samengaan
van geest en stof in de actieve eenheid van den mens en het gelijktijdig optreden
van bepaalde verschijnselen in het lichaam met bepaalde verschijnselen in de ziel,
zoals dat b.v. bij de waarneming plaats heeft, zal dan echter volstrekt onverklaard
moeten blijven, tenzij een beroep wordt gedaan op de oorzakelijkheid van God,
waaraan echter in de ondoorgrondelijkheid van Gods wezen een grens van
kenbaarheid is gesteld. Het waarnemend subject is zomin oorzaak van de
waarneming als de dingen van buiten. Met het lichamelijk proces, i.c. met de werking
van den prikkel op het zintuig, doet God het corresponderende geestelijk proces,
de waarneming, samengaan. Hij houdt aan den mens het schouwspel der wereld
voor. Anderzijds ook heeft Hij tussen het geestelijk proces van het willen, dat in
onze macht ligt, en de lichamelijke beweging zulk een band gelegd, dat met het
willen de daaraan beantwoordende beweging tegelijk optreedt.
God is dus de enige causa vera van de stoffelijke en de geestelijke processen,
die door Hem onafhankelijk van elkander volgens door Hem vrijelijk vastgestelde
regels, maar op een voor ons onbegrijpelijke wijze, in den mens worden voltrokken.
Geulincx gebruikt daarbij het voorbeeld van twee uurwerken, die volkomen gelijk
lopen, zonder tot elkaar in enig causaal verband te staan. De theorie van de
‘vooruitbestaande harmonie’ van Leibniz is hier reeds in kiem aanwezig.
De gedachte van de uitsluitende oorzakelijkheid Gods wordt nu verder door
Geulincx tot de gehele orde van het geschapene uitgestrekt; geen enkele geschapen
oorzaak heeft een eigen causaliteit; de geschapen dingen

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

157
werken slechts als instrumenten (causae occasionales) in de hand van God: bij
gelegenheid van het éne verschijnsel brengt Hij het andere teweeg.
Deze afhankelijkheid in werken van de geschapen dingen brengt echter ook een
grotere afhankelijkheid in zijn met zich mede. Vooreerst houdt Geulincx den
menselijken geest slechts voor een modus van den geest bij uitstek: God. Wanneer
wij de modale bepalingen van onzen geest weg denken, dan herkennen wij God in
ons en ons in Hem. Het woord van St. Paulus: ‘In Hem leven wij, bewegen wij en
zijn wij’ (Hand. XVII, 28) wordt aldus, meent Geulincx, door de wijsbegeerte
bevestigd. Ook de individuele stoffelijke dingen houdt hij voor modi van de éne,
ondeelbare stoffelijke zelfstandigheid, wier wezen in uitgebreidheid bestaat.
Aangezien nu echter de uitgebreidheid weliswaar niet in eigenlijken zin, maar dan
toch eminenter aan God toekomt, bestaat er geen bezwaar om ook het zijn van de
stoffelijke wereld ten nauwste met dat van God te verbinden.
38. In de ethiek van Geulincx kan evenals in de ‘morale provisoire’ van Descartes
een poging worden gezien om in aansluiting bij de vooropgestelde metaphysische
beginselen te komen tot de vorming van een zuiver-natuurlijke zedeleer op
Stoïcijnsen grondslag, welke de Christelijke zedeleer ongerept zal laten. In sommige
opzichten doet zijn denken aan de ethiek van J. Lipsius, waarmede Geulincx in het
milieu van Leuven ongetwijfeld bekend was geworden. Bij Geulincx valt echter sterke
nadruk op de onafhankelijkheid van de rede tegenover de openbaring, ook op ethisch
gebied, terwijl Lipsius hier de menselijke wijsheid aan de geopenbaarde leer
onderworpen wil houden.
Het zedelijk goede bestaat in het gehoorzamen aan de wet der rede, die God in
ons gelegd heeft. Daartoe moet de mens de natuur kennen en weten, welke plaats
hij zelf in de wereld inneemt. Dit leert hem, dat alleen denken en willen hem
toebehoren en dat hij slechts als toeschouwer staat tegenover hetgeen God in zijn
lichaam en in de wereld rondom hem bewerkstelligt. Daar hij niets van dat alles
vermag tot stand te brengen, moet hij ook niets willen: ubi nil vales, ibi nil velis.
De deugd definiëert Geulincx als liefde tot de rechte rede, die met de liefde tot
God samenvalt. Evenals de Stoïcijnen beschouwt hij haar als in wezen één: waar
er één is, daar zijn zij alle, en waar er één niet is, daar is er geen. Haar vier
hoofdvormen zijn: de ijver bij het leren kennen van de wet der rede, die de wijsheid
tot vrucht heeft; de gehoorzaamheid aan haar gebod, die den mens waarlijk vrijmaakt;
de rechtvaardigheid, die al ons handelen met de rede doet overeenkomen, en de
nederigheid, die den mens zichzelf gering doet achten uit liefde tot God en tot de
rede en hem brengt tot volledige overgave aan de goddelijke leiding. De deugd
moet
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worden bcoefend om haar zelfs wil; het gebod der rede moet worden vervuld, omdat
het zo behoort. God moet dus niet worden gediend uit hoop op beloning, noch uit
zorg voor eigen heil: dit zou bedenkelijke eigenliefde zijn.
39. De wijsbegeerte van Geulincx heeft reeds tijdens zijn leven in het milieu van
Leiden geestverwanten en bewonderaars gevonden. Tot zijn trouwste vrienden
behoorde de theoloog Abr. Heidanus (1597-1678), die hem op vrijgevige wijze in
zijn levensonderhoud steunde en aan wien hij zijn positie aan de universiteit te
danken had. Van degenen, die zich na zijn vroegen dood voor de verspreiding van
zijn denkbeelden verdienstelijk hebben gemaakt, zijn C. Bontekoe en A. de Reus
als uitgever en vertaler van zijn werken reeds genoemd. Mede door hun invloed
heeft zijn philosophie en vooral zijn ethiek tot het einde van de 17de eeuw in de
Republiek in hoog aanzien gestaan en werd hij vrij algemeen beschouwd als een
waardig vertegenwoordiger van de wijsbegeerte van Descartes en als een vroom
Christen.
134
Geulincx' leerling J. SWARTENHENGST (geb. 1644), die in 1672 verlof kreeg om
disputaties in de philosophische faculteit te presideren, trad zo onbesuisd tegen de
Aristotelische wijsbegeerte en haar aanhangers op, dat hij in 1675 door curatoren
van de universiteit werd verwijderd. Een latere aanhanger van het occasionalisme,
135
de autodidact W. DEURHOFF (1650-1716), oomzegger van A. Senguerd en
grondlegger van een religieuze secte, het Deurhovianisme, heeft met zijn
populair-wijsgerig systeem, waarin gedachten van Descartes en Spinoza met die
van Geulincx verbonden waren, aan de reputatie van dezen laatste geen goed
gedaan. Maar eerst door de uitvoerige en systematische bestrijding van alle
136
onderdelen van zijn stelsel door den Franeker hoogleraar R. Andala (1665-1727),
137
bij wien zich spoedig verschillende anderen aansloten, is Geulincx' nagedachtenis
in discrediet geraakt. Andala rekent Geulincx tot de geheime vijanden, niet enkel
van de Cartesiaanse, maar van alle philosophie. Het is voor hem een uitgemaakte
zaak, dat het occasionalisme van Geulincx den weg heeft bereid voor het pantheïsme
van Spinoza. In de moderne geschiedschrijving zijn intussen over de vraag, of
Spinoza door Geulincx is beïnvloed, dan wel omgekeerd Geulincx door Spinoza,
de meningen verdeeld gebleven. Ook is nog niet met zekerheid te zeggen, of Leibniz
voor zijn theorie van de vooruitbestemde harmonie van gedachten van Geulincx
gebruik
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heeft gemaakt. In den loop van de 18de eeuw is de stilte over Geulincx en zijn werk
gevallen.
40. Als opvolgers van Geulincx en D. Stuart, die in hetzelfde jaar 1669 waren
138
overleden, werden in 1670 twee medici benoemd: TH. CRAANEN (1620-1690),
sinds 1661 hoogleraar te Nijmegen, die de logica en de metaphysica te doceren
139
kreeg, en B. DE VOLDER (1643-1709), aan wien de physica werd opgedragen.
Beiden stonden als Cartesiaan bekend. Craanen werd na herhaalde onenigheden
met zijn theologische ambtgenoten over wijsgerige kwesties in 1673 overgeplaatst
naar de faculteit der geneeskunde, waar hij voor de nieuwe wijsbegeerte bleef
ijveren. Zijn Opera (Antw., 1689) bewegen zich hoofdzakelijk op medisch gebied.
De Volder heeft in 1682 naast het onderwijs in de physica ook dat in de wiskunde
op zich genomen. Het eerste physisch laboratorium te Leiden is op zijn aanwijzingen
ingericht, zoals hij ook de eerste geweest is, die te Leiden experimentele natuurkunde
heeft onderwezen. Hoewel hij nog in 1690 en volgende jaren door zijn studenten
de beginselen van Descartes tegen de Censura philosophiae Cartesianae van P.D.
Huet (1689) liet verdedigen, heeft hij de uitgave van deze disputen (Exercitationes
academicae, A'dam, 1695) gedesavoueerd. Ook de Disputationes philosophicae
contra atheos (Middelb., 1683-85), die eveneens buiten hem om waren uitgegeven,
weigerde hij te erkennen. In den loop der jaren was hij met name tegenover de
physica van Descartes een meer critisch standpunt gaan innemen. Met Chr. Huygens
is hij een der eersten in Nederland geweest, die aan Newton's Philosophiae naturalis
principia mathematica (Londen, 1687) aandacht hebben geschonken. Hij vormt een
van de verbindingen tussen de Cartesiaanse physica en de ‘proefondervindelijke
wijsbegeerte’ van de 18de eeuw. Een briefwisseling met Leibniz bracht hem niet
nader tot diens denkbeelden. Leibniz' entelechiebegrip en zijn onderscheid tussen
materia prima en materia secunda konden de Volder niet bevredigen: ook leek hem
de poging van Leibniz om de kloof, die Descartes tussen stof en geest had doen
ontstaan, door zijn monadenleer te overbruggen, niet overtuigend geslaagd. Toen
hij na 35 jaar academisch onderwijs met een Oratio qua sese laboribus academicis
abdicavit (Ldn., 1705) zijn ambt neerlegde, kon hij met zekere ironie terugzien op
de twisten rond den algemenen methodischen twijfel, die universiteit en kerk zo lang
verdeeld hadden gehouden en die hem ten slotte slechts als een strijd van woorden
konden voorkomen. Over de Cartesiaanse wijsbegeerte sprak hij verder niet meer.
Wel beroemde hij zich er op, altijd de vrijheid van gedachten te
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hebben voorgestaan en steeds te hebben geleerd, dat in zaken van waar en vals
alleen naar de rede en niet naar menselijk gezag moet worden geluisterd.
41. G. de Vries, dien wij reeds te Utrecht ontmoet hebben, is na zijn kortstondige
140
werkzaamheid te Leiden in 1674 opgevolgd door W. WILHELMIUS (1631-1677),
vroeger hoogleraar in de theologie te Harderwijk, die zich daar reeds als tegenstander
van het Cartesianisme had doen kennen. In 1675 werd WOLPHERDUS SENGUERDIUS
141
(1646-1724), een zoon van A. Senguerd, tot hoogleraar in de wijsbegeerte
benoemd. Curatoren verwachtten van hem, dat hij de Aristotelische wijsbegeerte
trouw zou blijven, maar in de halve eeuw van zijn hoogleraarschap hebben zijn
opvattingen zich in verschillende richtingen van Aristoteles verwijderd. In zijn
Philosophia naturalis (Ldn., 1680) huldigt hij een atomisme in den geest van
Gassendi; in zijn onuitgegeven dictaten over Descartes' Principia philosophiae
(1690) wordt het cogito ergo sum als eerste beginsel van zekerheid verworpen,
maar worden het wereldbeeld en de bewegingswetten van Descartes zonder critiek
aanvaard. Met de Volder geldt hij als grondlegger van het onderwijs in de
experimentele physica te Leiden en met hem heeft hij den overgang naar de
‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ van de 18de eeuw voorbereid.
42. In de theologische faculteit had Revius intussen den strijd tegen de door hem
zo grondig verfoeide nieuwigheden in de philosophie met onverminderde heftigheid
voortgezet. Twee werkjes, door hem tegen Descartes uitgegeven, Methodi
Cartesianae consideratio theologica (Ldn., 1648) en Abstersio macularum (Ldn.,
1648) kostten hem echter een berisping van de zijde van curatoren, omdat hij ook
door Descartes aan te vallen de resolutie van 1647 had overtreden, en toen hij zich
in zijn Statera philosophiae Cartesianae qua Principiorum ejus falsitas et dogmatum
impuritas expenditur ac castigatur (Ldn., 1650) Descartes' Principia aan een scherpe
critiek onderwierp en daarbij ook Regius en Heereboord niet spaarde, werd hij op
denzelfden grond opnieuw door curatoren ter verantwoording geroepen. Revius liet
zich echter het zwijgen niet opleggen en antwoordde in zijn Thekel, hoc est levitas
Defensionis Cartesianae quam J. Claubergius Considerationi et Staterae J. Revii
opposuit (Brielle, 1653) uitvoerig op de bezwaren, die J. Clauberg (1622-1665),
leerling van Tob. Andreae te Groningen en van de Raey te Leiden, hoogleraar te
Duisburg, in 1652 ter verdediging van Descartes tegen zijn vorige geschriften had
ingebracht (Defensio Cartesiana, A'dam, 1652). Ditmaal lieten curatoren hem
ongemoeid. Ook toen Revius in zijn
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Ωαρτησιομανια (Ldn., 1654) zich verdedigde tegen den aanval, dien de Groninger
hoogleraar Tob. Andreae in zijn Assertio methodi Cartesianae (Gron., 1653-54)
tegen zijn Consideratio had ondernomen en hem in Ωυχοϑεομαχια (Ldn., 1654) en
Ωαρτησιομανιας pars altera (Ldn., 1655) opnieuw van antwoord diende, werd hij
niet meer tot de orde geroepen. De invloed van Descartes scheen niet meer te
keren. Tot in de eigen faculteit van Revius hadden de denkbeelden van den Fransen
wijsgeer vasten voet gekregen.
43. De eerste theologen, die de philosophia novantiqua als grondslag hebben
gebruikt voor den opbouw van een nieuwe Gereformeerde dogmatiek, welke naar
hun mening op geen enkel punt van de orthodoxie zou afwijken en die zodoende
een Cartesiaanse Scholastiek in het leven hebben geroepen, zijn Heidanus en
142
Wittichius.
143
ABR. HEIDANUS (1597-1678), eerst predikant en sinds 1648 hoogleraar te Leiden,
had in zijn Proeve en wederlegginghe des Remonstrantschen Catechismi (Ldn.,
1641) zijn standpunt in de omstreden kwesties van de Calvinistische dogmatiek
buiten allen twijfel gesteld, zonder daarbij nog van zijn sympathie voor Descartes
blijk te geven. Na zijn intrede als hoogleraar kwam hij echter spoedig op gematigde,
maar vastberaden wijze voor de nieuwe wijsbegeerte op. Had Geulincx zijn
benoeming in de faculteit der vrije kunsten aan hem te danken, in 1650 werd J.
144
Coccejus (1603-1669), de grondlegger van de meer bijbelse dan speculatieve
‘verbondstheologie’, sinds 1636 hoogleraar te Franeker, op zijn aanbeveling in de
theologische faculteit beroepen en aan de benoeming van den Nijmeegsen
hoogleraar Chr. Wittichius (1625-1687), die al lang als Cartesiaan bekend stond,
tot professor theologiae te Leiden (1671) zal hij wel niet vreemd geweest zijn.
Heidanus kan in de theologie als aanhanger van Coccejus worden beschouwd,
maar hij heeft er steeds den nadruk op gelegd, dat de band tussen Coccejanisme
en Cartesianisme slechts een uiterlijke was. Coccejus zelf heeft zich van de
Cartesiaanse wijsbegeerte afzijdig gehouden. Met G. Voetius, die zich achter een
schuilnaam verborgen hield, polemiseerde Heidanus, eveneens onder pseudoniem,
over de verhouding van Cartesianisme en Christelijk geloof. Zijn afwijken van de
heersende denkbeelden haalden hem herhaaldelijk moeilijkheden met zijn naaste
ambtgenoten, met curatoren en met den Leidsen kerkeraad op den hals. In 1656
legde hij echter zonder bezwaar den eed af, dien de Staten van Holland van de
hoogleraren
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in de theologie en de philosophie verlangden op hun decreet, dat het verder
onderwijzen van Cartesiaanse theorieën terwille van rust en vrede verbood. In 1676
besloten curatoren echter, onder druk van Voetiaanse en kerkelijke zijde en in de
lijn van de in 1672 opgekomen reactie, Coccejanisme en Cartesianisme met één
slag te treffen en verboden niet alleen het doceren van een twintigtal stellingen, die
voor een deel opvattingen van Heidanus, Wittichius en de Volder weergaven, maar
ook dat van de gehele Cartesiaanse metaphysica. Als antwoord daarop verschenen
op naam van Heidanus Considerationes ad res quasdam nuper gestas in academia
Lugduni Batavorum (Ldn., 1676), die echter grotendeels door de twee andere
juistgenoemden waren opgesteld. Door curatoren ter verantwoording geroepen,
nam Heidanus de verantwoordelijkheid voor het gehele geschrift op zich en, hoewel
algemeen als rechtzinnig te boek staand, werd hij uit zijn ambt ontheven. Wittichius
en de Volder bleven ongemoeid. Na de afzetting van Heidanus is het verzet tegen
het Cartesianisme van de zijde van de academische overheid geleidelijk afgenomen.
De uitgebreide litteratuur vóór en tegen de resolutie van curatoren houdt zich
voornamelijk met de theologische stellingen bezig; het Cartesianisme komt slechts
in het geding in zover dit op de theologische denkbeelden van Heidanus en Wittichius
had ingewerkt.
145
44. De reeds meermalen genoemde theoloog CHR. WITTICHIUS (1625-1687),
hoogleraar te Herborn (1651), Duisburg (1633), Nijmegen (1655) en sinds 1671 te
Leiden, had zich reeds eerder in zijn De S. Scripturae in rebus philosophicis abusu
(A'dam, 1653) met nadruk voor de physica van Descartes en zijn bewegingsleer
146
uitgesproken en zich in zijn Consensus veritatis in Scriptura divina revelatae cum
veritate philosophica a Renato Descartes detecta (Nijm., 1659) principieel aan de
zijde van de anti-Voetianen geschaard. Zijn getrouwheid aan de Gereformeerde
orthodoxie belette hem niet, de Cartesiaanse methode voor den opbouw van zijn
theologisch stelsel onmisbaar te achten. In zijn Leidse oratie Theologia pacifica
(Ldn., 1671) heeft hij het Cartesiaanse beginsel van de scheiding van philosophie
en theologie geheel opgegeven en laat hij de Cartesiaanse wijsbegeerte ook tot
den inhoud van de Gereformeerde dogmatiek bijdragen. Na zijn dood verschenen
nog Annotationes ad Renati des Cartes Meditationes (Dordr.,
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1688) en Examen Ethices Benedicti de Spinoza, bekend als Anti-Spinoza (A'dam,
1690). Dit laatste werk heeft hem later in verdenking van Spinozisme gebracht.
45. Meer dan een van zijn tijdgenoten in de faculteit der vrije kunsten verdient de
theoloog Heidanus den naam van Cartesiaan. Om zijn wijsgerige opvattingen te
kunnen bepalen moet men vooral afgaan op de door hem geschreven inleiding op
de Considerationes, op zijn De origine erroris (A'dam, 1678) en op het na zijn dood
verschenen Corpus theologiae Christianae (Ldn., 1686). Uit naam van de theologie
komt Heidanus in deze geschriften op voor de scheiding van theologie en philosophie,
zoals Descartes dat uit naam van de philosophie gedaan had. De theologie behoort
de philosophie niet als dienstmaagd te gebruiken, maar deze mag zich evenmin het
meesterschap over de theologie aanmatigen. Tussen natuurlijke en geopenbaarde
waarheid kan echter geen tegenspraak bestaan, omdat zij beide in God haar
oorsprong vinden. Maar er is niets tegen, een waarheid, die op gezag der openbaring
wordt aangenomen, althans wanneer zij niet tot de strikte geloofsgeheimen behoort,
als twijfelachtig te behandelen, tot de redelijke zekerheid daarvan aan het licht treedt.
De methodische twijfel dient immers niet om onze zekerheid te ondermijnen, maar
om haar steviger te grondvesten.
Grondslag van alle zekerheid is voor Heidanus het cogito ergo sum, waarvoor hij
zich niet enkel op Descartes, maar ook op Augustinus beroept. Criterium van alle
waarheid is het klaar en duidelijk inzicht; ook bij het aannemen van geopenbaarde
waarheden kan dit niet worden gemist. De theologia revelata moet echter van alle
wijsbegeerte worden vrijgehouden; slechts in de theologia naturalis heeft deze recht
van spreken.
Voor het bestaan van God neemt Heidanus van Descartes zowel het argument
a posteriori als dat a priori over. Uit het aangeboren begrip van God leidt hij verder
naar Scholastieke methode ook de eigenschappen van God af, die alle in God als
actus purissimus et perpetuus samenvallen. Ging hij hiermede reeds verder dan
Descartes zich ooit had gewaagd, met zijn opvatting over Gods vrijheid, die bij het
scheppen der wereld niet door Gods denken wordt bepaald, komt hij het voluntarisme
van J. Duns Scotus zeer dicht nabij. Ook het onderscheid van waar en vals, goed
en kwaad, laat hij van Gods wil afhangen: de som van de hoeken van een driehoek
is alleen daarom gelijk aan twee rechte hoeken, omdat God het zo heeft gewild; de
zedelijke geboden zijn door God naar willekeur vastgesteld en de mens wordt,
ongeacht zijn verdienste of schuld door Gods vrijmachtig besluit tot zaligheid of
verwerping voorbeschikt.
Met Descartes neemt Heidanus aan, dat ons door Gods waarachtigheid
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wordt gewaarborgd, dat aan de voorstellingen van de zintuiglijke waarneming een
wereld van buiten beantwoordt. De ziel is echter in staat uit zich zelf de ideeën te
vormen van de voorwerpen, die de waarneming haar doet ontmoeten. Ook het
substantiebegrip en het dualisme van stof en geest met de hun eigen attributen
neemt Heidanus van Descartes over. De mathematisch-mechanische
natuurverklaring en het heliocentrisch wereldbeeld maakt hij tot de zijne. Uit het
samengaan van bepaalde geestelijke verschijnselen met bepaalde lichamelijke
bewegingen besluit hij, dat ziel en lichaam in den mens één geheel vormen, waarvan
echter het ego cogitans het wezen uitmaakt. De ziel is geen levensbeginsel van het
lichaam; voor de vereniging van beide is het leven verondersteld, zoals ook de
lichamelijke dood aan hun scheiding voorafgaat. Elke ziel wordt rechtstreeks door
God geschapen.
46. Te Groningen werden de bepalingen van de Leges der universiteit, die het
volgen van Aristoteles voorschreven en het doceren van nova dogmata verboden,
al spoedig ruim opgevat. Dit bleek o.a. in 1651, toen graaf Lodewijk Hendrik van
Nassau de Nederlandse hogescholen raadpleegde over de gedragslijn, die aan de
universiteit te Herborn ten aanzien van het Cartesianisme zou moeten worden
147
gevolgd. Terwijl Leiden en Utrecht in hun antwoord enkel verwezen naar de
geldende voorschriften ten gunste van het Aristotelisme, gaf de Groninger senaat
als zijn mening te kennen, dat nieuwe inzichten, die aan Aristoteles en de Ouden
onbekend waren, maar die kunnen bijdragen tot een nauwkeuriger waarneming of
gemakkelijker verklaring van de verschijnselen der natuur, niet om hun nieuwheid
alleen moeten worden verworpen, om dan, met een variant op een bekend gezegde,
tegenover de geldende autoriteiten in de wijsbegeerte een onafhankelijk standpunt
in te nemen: amici nobis sunt Socrates, Plato, Aristoteles, Conimbricenses,
Suaresius, Ramus, Cartesius, sed magis amica veritas. Daarenboven werd in het
schrijven van den senaat de nadruk gelegd op de continuïteit van oud en nieuw en
werden een aantal theorieën opgenoemd, die door voor- en tegenstanders voor
Cartesiaans werden gehouden, maar die reeds eerder door philosophi subtiles en
148
rechtzinnige theologen waren verkondigd.
47. Van de theologische faculteit te Groningen is niet zoveel verzet tegen de
Cartesiaanse wijsbegeerte uitgegaan als van de zusterfaculteiten te Leiden en te
149
Utrecht. De hoogleraar S. MARESIUS (1599-1673), vroeger
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predikant te Maastricht en te 's-Hertogenbosch en hoogleraar aan de illustre school
aldaar, had, zoals wij gezien hebben, kort vóórdat hij te Groningen zijn intrede deed
(De usu et abusu rationis in rebus theologicis et fidei, Gron., 1643), aan de zijde
van Descartes tegen G. Voetius gepolemiseerd. Onder zijn eerste rectoraat heeft
de Groninger senaat op aandrang van Descartes in 1645 zijn afkeuring uitgesproken
over Schoock's Admiranda methodus, onder zijn tweede rectoraat kwam in 1651
het antwoord aan Lodewijk Hendrik van Nassau tot stand. In uitvoerige Observationes
theologicae, opgenomen in zijn Dissertatio theologico-historica de sphaerulis
praecatoriis (Gron., 1656) bestreed hij de Theologia naturalis reformata van P.
Voetius. Later echter rezen er bij hem bedenkingen tegen de gevolgen, die op
theologisch gebied uit de leer van Descartes werden getrokken, en in zijn De abusu
philosophiae Cartesianae surrepente et vitando in rebus theologicis et fidei (Gron.,
1670), vooral gericht tegen Chr. Wittichius, gaf hij blijk zich bewust te zijn geworden
van de belangrijke verschilpunten, die hem bij alle bewondering van Descartes
150
scheidden. Zijn twistgeschrijf met de theologen Coccejus en Jac. Alting moet hier
onbesproken blijven. Met G. Voetius heeft hij zich in 1669 verzoend.
48. In de facultas artium te Groningen, waar Descartes' felle en verbeten
tegenstander M. Schoockius de philosophie in handen had, kregen de nieuwe ideeën
in 1645 een vurigen verdediger in TOBIAS ANDREAE SR. (1604-1676), hoogleraar in
151
de geschiedenis en het Grieks, dien wij reeds met Revius hebben zien polemiseren.
Ook nam hij in zijn Brevis replicatio, brevi explicationi mentis humanae D. Henrici
Regii reposita (A'dam, 1653) de verdediging van Descartes tegen diens
onstandvastigen volgeling op zich. De Cartesiaan en occasionalist J. Clauberg
(1622-1665), die zich later ook in de polemiek met Revius zou mengen, heeft te
Groningen de lessen van Andreae gevolgd, maar het blijkt niet, of hij door hem in
152
het Cartesianisme is ingeleid. L. WOLZOGEN (1633-1690), die van 1660 tot 1663
153
met het onderwijs in de ethica was belast, en H. EYSSONIUS (1620-1690), die van
1664 tot 1667 physica doceerde, behandelden in hun colleges geschriften van
154
Descartes. Schoock's opvolger G. LAMMERS (1641-1719), aan wien in 1667 het
onder-
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wijs in de physica en de ethica werd opgedragen, was tevens hoogleraar in de
geneeskunde en bibliothecaris. Hij staat als aanhanger van de Cartesiaanse
wijsbegeerte te boek, maar heeft in geen enkel geschrift daarvan blijk gegeven.
155
Naast Lammers werd in 1667 JOH. BERTLING (1626-1690) met de logica en de
wiskunde belast, maar bij gebrek aan studenten in het laatste vak werd hij in 1669
daarvan ontheven, om het onderwijs in de ethica van Lammers over te kunnen
nemen. In zijn Seminarium totius transnaturalis sapientiae (Gron., 1685) en
verschillende disputen heeft hij op besliste wijze tegen het Cartesianisme partij
gekozen. Zijn standpunt komt het meest overeen met het gezuiverde Aristotelisme
van Burgersdijck. Het onderwijs in de wijsbegeerte kwam echter in zijn geheel in
handen van Cartesianen, toen in 1691 de uitgeweken Franse predikant J. GOUSSET
156
(Gussetius, 1635-1704) tot hoogleraar in het Grieks en de philosophie werd
benoemd, met bevoegdheid tevens theologie te doceren. Zijn belangstelling ging
vooral uit naar laatstgenoemd vak, en zijn geschriften liggen vooral op theologisch
gebied. In zijn Dissertatio ostendens Cartesianum mundi systema non esse
periculosum (A'dam, 1696) heeft hij echter getracht enkele bezwaren van de
theologische tegenstanders van Descartes weg te nemen: de wijsgeer heeft zijn
neveltheorie slechts als werkhypothese bedoeld en de eeuwigheid van de beweging
en de wereld vindt in zijn stelsel zo min een plaats als in de kerkleer. Later heeft
Gousset het voor het zuivere Cartesianisme tegen de occasionalisten opgenomen,
met name tegen Malebranche, wiens Recherche de la vérité (1674-75) als
Ontdeckinge der waerheydt (R'dam-A'dam, 1680-81) in het Nederlands was vertaald.
In het posthume Causarum primarum et secundarum realis operatio (Leeuw., 1716)
deelt hij mede, dat L. de la Forge, dien hij in zijn jeugd te Saumur persoonlijk gekend
had, met zijn occasionalisme veel verder was gegaan dan hij in zijn Traité de l'âme
humaine (1666) had doen blijken; hij zou zelfs hebben aangenomen, dat de
menselijke geest niet in staat is, zelf een gedachte te vormen, zoals ook door
Malebranche later zou worden geleerd.
In 1694 kregen Lammers en Gousset den Baseler wiskundige en medicus JOH.
157
BERNOULLI (1667-1748) naast zich. Aan dezen werd nl. behalve het onderwijs in
de wiskunde ook dat in de philosophia experimentalis opgedragen, hetgeen echter
niet meer wil zeggen dan dat hij zijn colleges in de natuurkunde met proeven moest
ophelderen. Maar reeds dit bracht hem in moeilijkheden met de theologen, die hem
van Socinianisme en andere ketterijen betichtten. In 1705 is hij, teleurgesteld en
verbitterd, naar zijn
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geboortestad teruggekeerd. Wel nam hij van Descartes een aantal theorieën, vooral
op physisch gebied, over, maar hij was er zich tevens van bewust, dat er een
vernieuwing van het wijsgerig denken stond aan te breken. Onafhankelijk van Newton
heeft hij de ‘proefondervindelijke’ wijsbegeerte van de 18de eeuw mee helpen
voorbereiden. Zijn Opera omnia (Genève 1742) bevatten vooral wiskundige en
medische studies. Uit het Commercium epistolicum Leibnitzii et Bernoullii
(Lausanne-Genève, 1745) blijkt, dat hij Leibniz wilde bewegen tot het ontwerpen
van een wijsgerig stelsel, dat het midden zou houden tussen dat van Aristoteles en
dat van Descartes. Tevergeefs trachtte hij de Volder, voor wiens briefwisseling met
Leibniz hij als tussenpersoon fungeerde, tot het aannemen van de grondgedachten
van de wijsbegeerte van Leibniz over te halen.
49. Te Franeker is de intrede van het Cartesianisme met minder beroering gepaard
gegaan dan aan de andere hogescholen. Hier was men in het wijsgerige reeds lang
aan een vrijere denkwijze gewoon en ook onder de theologen was, zoals wij gezien
hebben, het gezag van Aristoteles niet onbestreden gebleven. De oppositie van
theologische zijde tegen de nieuwe denkbeelden is hier dan ook minder sterk
geweest dan elders. Toch zijn de Cartesiaanse denkbeelden eerst vrij laat te
Franeker binnengedrongen, maar zij hebben daar dan ook hun bestaan langer
kunnen rekken. Al met al kan de hogeschool van Franeker, die het eerst de eer
gehad heeft Descartes als student in te schrijven (1629), ook als de meest
Cartesiaanse van de Nederlandse hogescholen worden beschouwd.
158
50. JOH. GREIDANUS (1630/31-1668), leerling van Verhel en Holwarda,
philosophiae praeceptor (1657), tot de publieke lessen en disputen toegelaten onder
uitdrukkelijk verbod ‘eenige vreemde nieuwigheden daer in te brengen’ (1658),
hoogleraar in de wijsbegeerte (1660), noemt zich zelf ‘ex secta electiva unus’ en
schijnt, voor zover dat uit de dictaten van twee van zijn leerlingen over logica en
physica kan worden opgemaakt, in Aristotelisch kader enkele Ramistische en
Cartesiaanse theorieën te hebben gedoceerd; tot de laatste behoort o.a. de verdeling
van de zelfstandigheden in extensae en cogitantes. Zijn Institutiones metaphysicae
(Fran., 1660) zijn geheel verloren gegaan. In de Institutiones physicae (Fran., 1664),
waarvan, evenals van de Idea logicae novantiquae (Fran., 1659), in Nederland
slechts één enkel exemplaar (in familiebezit) aanwezig is, vond C.L.
159
Thijssen-Schoute het Cartesiaanse cogito ergo sum in den vorm van een
kettingredenering, de definitie van den mens als ‘animal substantiam cogitantem
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sibi personaliter unitam habens’ en de opvatting van den wil als ‘modus cogitationis’.
Toen de senaat in 1668 op aanstichten van Verhel bezwaar maakte tegen de errores
et paradoxa, waarvan een onder Greidanus te houden logisch dispuut vol heette te
160
zijn, werd hij door Gedeputeerde Staten gesteund. Ook J. WUBBENA († 1681),
privaatdocent (1664), buitengewoon (1665) en gewoon hoogleraar (1666) in de
wijsbegeerte, maar in 1678 wegens ergerlijk gedrag voor het Hof van Friesland
gedaagd en in zijn ambt geschorst, schijnt enkele opvattingen van Descartes te
hebben verdedigd. Toen hij deswegen bij den Senaat werd aangeklaagd (1667),
namen Gedeputeerden het ook voor hem op. Geschriften heeft hij niet nagelaten.
Op zijn advies droeg Balth. Bekker zijn De philosophia cartesiana admonitio (A'dam,
1668), waarin hij bedenkingen van theologische zijde tegen de wijsbegeerte van
Descartes trachtte weg te nemen, aan de Friese synode op, maar later geraakte hij
door zijn intrigeren bij kerkelijke en wereldlijke autoriteiten met Bekker in onmin. De
161
hoogleraar in de wiskunde, ABR. DE GRAU (1632-1683), die in 1680 ook met de
wijsbegeerte belast werd, is de eerste geweest, die, zoals blijkt uit zijn Specimina
philosophiae veteris in qua nova quaedam ostenduntur (Fran., 1673), de hoofdpunten
van de leer van Descartes, zoals de theorie van den methodischen twijfel met het
cogito ergo sum, de aangeboren begrippen, het onderscheid van lichaam en geest
als dat van uitgebreidheid en denken en de mechanistische wereldverklaring, in
hun geheel heeft aanvaard. Daarbij heeft hij zich echter veel moeite gegeven om
aannemelijk te maken, dat al die punten reeds bij de denkers der Oudheid, van de
Voorsocratici tot de latere Peripatetici, zijn terug te vinden. Ook zijn Historia
philosophica (Fran., 1674) is aan de verdediging van dezelfde stelling gewijd. De
voornaamste strekking van zijn werk is geweest de verzoening van oud en nieuw
in de wijsbegeerte op wetenschappelijk verantwoorde basis.
51. Een overtuigd aanhanger van Descartes is ook Wubbena's opvolger JOH.
162
SCHOTANUS A STERRINGA (1643-1699), die reeds in de Disputatio philosophica
inauguralis (Fran., 1664), waarop hij bij Greidanus promoveerde, een aantal zuiver
Cartesiaanse stellingen had verdedigd. De bewondering van zijn collega de Grau
voor de oude wijsbegeerte deelde hij echter niet: zijn oratie De defectu philosophiae
gentilium (Fran., 1678) is een doorlopende critiek op het denken van Aristoteles, de
Stoa, Pythagoras en Epicurus, waarin hij de bron ziet van allerlei dwalingen, die de
Christelijke wereld
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tot ketterij hebben gebracht. Dit ongunstig oordeel over de oude wijsbegeerte behoeft
echter naar zijn mening aan de waardering van de wijsbegeerte in het algemeen
niet te kort te doen; zij kan aan de theologie belangrijke diensten bewijzen en den
weg bereiden voor de waarheid, waardoor de Reformatorische Christenen de
overwinning zullen kunnen behalen op de Roomsgezinden. Dat Schotanus in dezen
zijn vertrouwen vooral stelde in de Cartesiaanse wijsbegeerte, blijkt uit zijn rectorale
rede De veritate et orthodoxia philosophiae novae prae ceteris philosophantium
sectis (Fran., 1648). Nog tal van andere kleinere geschriften heeft hij aan de
verklaring en verdediging van de wijsbegeerte van Descartes gewijd. Wij noemen
daarvan: Quaenam optima philosophantium sit secta (Fran., 1648), Quaenam
philosophia firmissimis nitatur exemplis (Fran., 1685), Exegesis in primam et
2

secundam Meditationem R. Cartesii (Fran., 1687, A'dam, 1702), Exercitationes
academicae ad primam genesin rerum (Fran., 1687), Analysis exegetica in sex
Meditationes R. Cartesii (Fran., 1688) en ten slotte Exetasis censurae qua P.D.
Huetius philosophiam Cartesianam inique vexavit (Fran., 1691), gericht tegen Huet's
Censure de la philosophie cartésienne (A'dam, 1689). Het merkwaardigste werk
van Schotanus is echter zijn Paraphrasis poëtica primae philosophiae, quam
metaphysicam appellant (Fran., 1694), waarin hij met de dichterlijke vaardigheid,
waarvan hij ook in een groot aantal gelegenheidsgedichten heeft doen blijken, geheel
den inhoud van Descartes' Meditationes in zesvoetige verzen heeft weergegeven.
Met deze Paraphrasis neemt Schotanus in de geschiedenis van het Cartesianisme
een unieke plaats in. In de Physica coelestis et terrestris (posthuum, Fran., 1700)
wordt het Cartesiaanse wereldbeeld met latere theorieën aangevuld.
52. Na de nog enigszins weifelende pogingen van Greidanus en Wubbena is door
de Grau en Schotanus aan het Cartesianisme in de wijsgerige propaedeuse te
Franeker de leiding verzekerd. Het mocht worden verwacht, dat ook ABR. GULICHIUS
163
(1642-1679), leerling van Wittichius te Nijmegen en van de Raey, Heidanus en
Coccejus te Leiden, die reeds te Nijmegen theologie en te Hamm wijsbegeerte en
theologie had gedoceerd en in 1679 te Franeker met onderwijs in de wijsbegeerte
werd belast, zich daarbij zou aansluiten. Hij stierf echter reeds enkele maanden na
zijn inaugurale rede De admiranda hominis natura (Fran., 1679), waarin een niet
geheel geslaagde poging wordt gedaan om het dualisme van de Cartesiaanse
anthropologie te overbruggen, zonder in occasionalisme te vervallen. De scholia
op verschillende werken van Descartes, die hij volgens zijn lijkrede-
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naar Schotanus heeft geschreven, zijn niet tot ons gekomen. In de theologie was
hij het Coccejanisme toegedaan.
164
53. Door TOBIAS ANDREAE JR. (1633-1685), oomzegger van Tob. Andreae Sr.,
die na een bewogen loopbaan als hoogleraar in de geneeskunde te Duisburg (1662),
in de wijsbegeerte en de geneeskunde te 's-Hertogenbosch (1669) en wederom in
de geneeskunde te Frankfurt a.d. Oder (1674), in 1680 tot opvolger van Gulichius
werd benoemd, is de Cartesiaanse traditie ongewijzigd voortgezet. De Dissertatio
de extensionis infinitate (Fran., 1684) en de Exercitatio philosophica de impossibili
mundi aeternitate (Fran., 1684) zijn verloren gegaan. In de posthume Exercitationes
philosophicae duae de angelorum malorum potentia in corpora (A'dam, 1691)
ontwikkelt Andreae met betrekking tot een in die dagen fel omstreden theologische
kwestie een gedachtengang, waarin met het dualisme van de Cartesiaanse
anthropologie occasionalistische opvattingen zijn verbonden. De aandoeningen van
het lichaam zijn naar zijn mening voor de ziel slechts in dien zin tekenen van de
dingen van buiten, dat zij haar gelegenheid geven nu eens dit, dan weer dat waar
te nemen, en wel juist datgene, wat God, die de verhouding van ziel en lichaam
naar eigen welbehagen heeft vastgesteld, als betekenis aan die tekenen heeft willen
hechten. Met de dingen zelf komen de aandoeningen van het lichaam zo weinig
overeen als het gelui van klokken of het verschil van vlaggen met datgene, wat
daardoor krachtens menselijke instelling wordt aangeduid.
54. De plaats, die in 1685 door het overlijden van Andreae was opengevallen, is
nog in hetzelfde jaar aangevuld door de benoeming van twee predikanten, H.A.
165
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ROËLL (1653-1718) en JOH. REGIUS (1656-1738), de eerste in de wijsbegeerte
de Cartesiaanse, in de theologie de Coccejaanse beginselen toegedaan, de tweede
een fel tegenstander van Descartes. Roëll had als voorwaarde voor het aanvaarden
van zijn benoeming gesteld, dat hij naast de philosophie ook de theologie zou mogen
doceren en hij is, naar het woord van Galama, ‘ook als hoogleraar in de wijsbegeerte
167
altijd theoloog gebleven’. Regius werd meer in het bijzonder aangetrokken door
de geneeskunde en hij oefende naast zijn professoraat de dokterspractijk uit. De
leerstellige onenigheid tussen hem en zijn naaste collega's Roëll en Andala, die
zich herhaaldelijk in hevige en langdurige polemieken ontlaadde, heeft niet tot
persoonlijke verwijdering geleid. De twisten over
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theologische kwesties, waartoe de geschriften van Roëll bij herhaling aanleiding
gaven, behoeven hier niet te worden besproken. In 1704 is hij naar de theologische
faculteit te Utrecht overgegaan.
Met zijn Franeker oratie De religione naturali (Fran., 1686, verschillende malen
herdrukt en ook in het Ned. vertaald, Utr., 1705) heeft Roëll, zoals Boeles het uitdrukt,
‘menig goed Gereformeerd gemoed ongerust gemaakt, door te verkondigen, dat
men alles moet uitvorschen, wikken en wegen, en niets ondoordacht en zonder
168
voldoenden grond gelooven’. In deze rede ontwikkelt hij nl. het begrip van een
natuurlijken godsdienst, zoals dat door E. Herbert of Cherbury (1581-1648) het eerst
was ontworpen. Dit betekent echter niet, dat hij het Christendom door den natuurlijken
godsdienst zou willen vervangen of aan de rede een volstrekte autonomie op
geloofsgebied zou willen toekennen. Wel ziet hij den oorsprong van allen godsdienst
in de natuur en legt hij aan den waren godsdienst vóór alles den eis van redelijkheid
aan, maar daarbij blijft hij overtuigd, dat het aan de theologie toekomt, het licht van
de rede met dat van de openbaring te verhelderen, aan de waarheden van den
natuurlijken godsdienst haar oorspronkelijken glans te hergeven en aan de zedelijke
wetten, die door de natuur in de harten van alle mensen zijn geprent, een hogere
kracht te verlenen. In haar verhouding tot het redelijk weten is de H. Schrift te
vergelijken met een microscoop, waardoor wij dingen kunnen zien, die voor het
blote oog zonder hulp van buiten onzichtbaar blijven.
Het grondpatroon van het denken van Roëll is Cartesiaans, maar hij verwerkt
daarin gedachten van Stoïcijnsen en zelfs van Epicuristischen oorsprong. Zo
beschouwt hij de rede naar haar inhoud als een synthese van de aangeboren
begrippen van Descartes, van de notiones communes van Seneca en van de ϰύριαι
δόξαι van Epicurus. Het begrip van God en daarmede de begrippen van alle dingen
in hun verhouding tot hun oorsprong zijn den mens aangeboren en kunnen slechts
door God zelf in den mens zijn gelegd. Uit het feit van hun aanwezigheid in den
mens kan daarom met Descartes tot het bestaan van God zo goed worden besloten
als uit de eenheid van ziel en lichaam, die voor Roëll des te wonderbaarlijker is,
omdat hij het Cartesiaanse dualisme in de anthropologie in al zijn gestrengheid wil
handhaven. Aan het occasionalisme kan hij dan echter niet meer ontkomen: ziel en
lichaam kunnen uit eigen kracht niet op elkaar inwerken; hun samenwerking is alleen
te verklaren door de oorzakelijkheid van God. Ook de zintuiglijke waarneming vat
Roëll evenals Andreae in occasionalistischen geest op: wij zien niet met de ogen,
maar met den geest en dat zien komt tot stand, doordat God bij gelegenheid van
bepaalde aandoe-
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ningen in het lichaam overeenkomstige beelden in onzen geest doet verschijnen.
Toen de rede van Roëll door zijn neef G.W. Duker werd omgewerkt tot een
promotiedispunt De recta ratiocinatione (Fran., 1686), waarin werd betoogd, dat
geen enkele waarheid in strijd kan komen met de waarheid en dat het gezag van
de H. Schrift zijn steun moet vinden in de rede, brak onder leiding van den Franeker
historicus-jurist U. Huber (1636-1694) van verschillende kanten de oppositie tegen
meester en leerling los. Met name werd hun verweten, dat zij zich bij hun poging
tot verzoening van natuurlijke en geopenbaarde waarheid ten onrechte beriepen
op Descartes, die immers die beide zo zorgvuldig uit elkaar had gehouden. Van
Amsterdam uit zette de Raey in een brief aan een ongenoemden theoloog,
opgenomen in zijn Cogitata, de ‘separatistische’ opvatting van Descartes nog eens
169
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uiteen. Van weerszijden werd de strijd met verbittering gevoerd. Met verschillende
geschriften heeft Roëll zich daarin gemengd, ten laatste met Dissertationes
philosophicae (Fran., 1700), ten dele handelend over de natuurlijke Godsleer, ten
dele over de aangeboren begrippen, in polemiek met de Exercitationes van den
Utrechtsen hoogleraar G. de Vries. Toen hij te Utrecht zijn intrede deed met De
theologia et theologiae supranaturalis prae naturali praestantia (Utr., 1704), bleek
hij tot de overtuiging te zijn gekomen, dat de rede niet bij machte is, de taak van de
openbaring in enigerlei opzicht over te nemen; openbaring en rede gaan echter
onafscheidelijk samen; de openbaring is noodzakelijk om de verduisterde en door
vooroordelen en dwalingen misleide rede tot nieuw en helderder inzicht te brengen
en ook die waarheden, welke de rede uit eigen kracht kan kennen, zodanig te
ontvouwen, dat zij gemakkelijker verstaan en beter in daden omgezet kunnen
worden; anderzijds echter mag de rede niet van het terrein van theologie en
godsdienst worden geweerd; zij leidt op tot God en wij hebben haar nodig om de
goddelijkheid van de H. Schrift te verstaan en te bewijzen. Maar ook dit
supranaturalisme had in de ogen van de meer rechtzinnige theologen nog een te
sterken rationalistischen inslag om Roëll voor moeilijkheden te behoeden: ook te
Utrecht heeft hij veel tegenstand ondervonden.
55. JOH. REGIUS (1656-1738), leerling van G. de Vries te Utrecht, heeft, zoals
Boeles het uitdrukt, ‘den moed gehad om te midden van zoovele Cartesianen als
171
vertegenwoordiger der Aristotelische rigting in Franeker op te treden’. Hij is de
laatste van deze richting geweest aan de Friese
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hogeschool. Hoewel hij den zetel der wijsbegeerte meer dan een halve eeuw heeft
bekleed, is toch zijn invloed niet te vergelijken met dien van Verhel enkele decennia
tevoren. De ontwikkeling van Aristotelisme naar Cartesianisme was reeds te ver
voortgeschreden om voor een Aristotelisme in den ouden trant nog veel ruimte te
laten. Ook aan Regius is die ontwikkeling niet geheel voorbij gegaan: op verschillende
punten weigert hij Aristoteles te volgen. Zijn betekenis ligt dan ook hoofdzakelijk in
zijn bestrijding van het Cartesianisme, vooral van het Cartesiaanse substantiebegrip.
De twisten met zijn ambtgenoten heeft hij meest in disputen van zijn leerlingen
uitgevochten. In zijn Institutionum logicarum epitome (Fran., 1705), zijn Institutionum
ethicarum compendium (Fran., 1708) en zijn Principia philosophiae theoreticae
(Fran., 1711) vatte hij zijn lessen voor algemeen gebruik samen. De rectorale redes
De homine automatico (Fran., 1698) en De vera mentis cum corpore unione (Fran.,
1699) hebben de voornaamste bezwaren van Regius tegen de Cartesiaanse
anthropologie tot inhoud. Met R. Andala polemiseerde hij eerst over de eigen
oorzakelijkheid van de causae secundae, later over de innerlijke waarde van het
Cartesianisme en zijn verhouding tot het Spinozisme.
Het Aristotelisch begrip van de ziel als wezensvorm van het lichaam heeft Regius
voor een meer dualistische opvatting laten varen. Het lichaam is uit zich zelf niet tot
handelen in staat, het is een substantia iners; de ziel daarentegen is onder de
algemene medewerking van God uit zichzelf wel tot handelen bekwaam: zij is een
substantia actuosa. Lichaam en ziel zijn tot een physische eenheid verbonden,
waarin de ziel als beginsel van beweging optreedt en wel door bemiddeling van de
‘levensgeesten’; de beweging van het bloed kan de menselijke levensverrichtingen
niet toereikend verklaren. Uit kracht van de werking van de ziel is de mens niet
louter instrument in de hand van God, zoals de occasionalisten wilden, maar kan
hij als causa secunda een eigen oorzakelijkheid uitoefenen en uit eigen kracht vrije
handelingen verrichten. Alleen de algemene medewerking van de eerste oorzaak
is daarbij nog nodig, niet een afzonderlijk ingrijpen van God bij elke handeling.
Dat het systeem van Spinoza gebouwd is op grondslagen, die uit de wijsbegeerte
van Descartes zijn getrokken en dat deze dus de verus Spinozismi architectus moet
heten, stond voor Regius vast. Descartes is niet meer dan een bedrieger, die in
bedekte termen hetzelfde geleerd heeft als Spinoza. Uit het Cartesiaanse
substantiebegrip volgt noodzakelijk, dat er maar één zelfstandigheid is, nl. God,
maar daardoor is de weg gebaand voor het pantheïsme van Spinoza, waar het
Godsbegrip van Descartes vrijwel in alles mee overeenkomt.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

174
Tegen het eind van zijn leven schijnt de eens zo strijdbare Regius in een zeker
fideïsme de rust te hebben gezocht. In zijn rectorale rede Pro scepticismo (Fran.,
1725) komt hij openlijk voor zijn scepsis op wijsgerig gebied uit, maar belijdt hij met
te meer nadruk zijn onvoorwaardelijk geloof in de openbaring.
56. De laatste Cartesiaanse hoogleraar in de wijsbegeerte te Franeker, R. ANDALA
172
(1665-1727), is in 1701 als zodanig benoemd. Hij had philosophie gestudeerd bij
Gulichius, Andreae en Schotanus en theologie bij Roëll en diens Coccejaansen
collega J. van der Waeyen en verschillende gemeenten als predikant gediend. Tot
het vertrek van Roëll in 1704 doceerde hij logica en physica, daarna de gehele
philosophie; in 1712 werd hij daarenboven met onderwijs in de theologie belast.
Andala's grootste kracht ligt in de polemiek: zo stond hij in den strijd om het gezag
van de rede op geloofsgebied aan de zijde van Roëll; tegen Balth. Bekker schreef
hij verschillende verhandelingen over den invloed van goede en kwade geesten en
ter verdediging van de Coccejaanse theologie; met zijn ambtgenoot J. Regius
173
polemiseerde hij, zoals wij gezien hebben, over de oorzakelijkheid van de causae
secundae en over de verhouding van Descartes tot Spinoza, met den Duisburger,
later Groninger hoogleraar N. Engelhard (1696-1765) over Leibniz' monadenleer,
die door hem werd verworpen; op scherpe wijze liet hij de ethische denkbeelden
van Geulincx in disputen bestrijden. De zeer uitvoerige bibliographie, die deze
polemieken en disputen hebben opgeleverd, is met de talrijke andere geschriften
174
van Andala door Galama bijeen gebracht.
Andala's inaugurale rede De physicae praestantia, utilitate et jucunditate (Fran.,
1701) doet in menig opzicht denken aan die van H. Renerius te Utrecht (1634). In
alle verschijnselen van de natuur in macro- en micro-cosmos stelt hij als eertijds
Renerius belang en evenals deze bepleit hij in ruime mate waarneming en
experiment. Maar terwijl Renerius dit alles opvangt in het kader van de Aristotelische
beginselen, verwacht Andala het antwoord op de talloze vragen, die door de
waarneming der natuur worden opgeroepen, van de physica, die Descartes op de
klare en duidelijke beginselen, hem door de metaphysica geleverd, heeft weten op
te bouwen. Aan de Cartesiaanse physica is Andala steeds blijven vasthouden, ook
toen zij in de wetenschappelijke wereld haar aanzien reeds grotendeels had
verspeeld. Voor enigen invloed van de denkbeelden van Newton heeft hij zich niet
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opengesteld; wel beoefende hij bij zijn onderwijs de experimentele natuurkunde.
Geheel het verdere werk van Andala heeft onmiskenbaar de strekking, de
wijsbegeerte van Descartes, die hij als de vera et sanior philosophia betitelt, te
ontdoen van hetgeen daar door lateren, vooral door de occasionalisten, aan was
toegevoegd, en tot haar zuiverheid terug te brengen en dan aannemelijk te maken,
dat zij, zo begrepen, met het pantheïsme van Spinoza niets van doen heeft. Uit zijn
Exercitationes academicae in philosophiam primam et naturalem (Fran., 1709) en
zijn Syntagma theologico-physico-metaphysicum (Fran., 1711) blijkt, met hoeveel
nauwlettendheid hij in zijn colleges de werken van Descartes heeft verklaard en
hoe getrouw hij in de disputen zijn eigen denkbeelden door zijn leerlingen heeft
weten te doen weergeven.
Bij zijn promotie (1648) had Andala nog de mening van Geulincx, dat men God
niet moet dienen uit hoop op beloning en dat men van de zorg voor eigen zieleheil
moet afzien, als stelling verdedigd. Later echter heeft hij zich aan de bekoring van
Geulincx' elegante betogen onttrokken. In de vierde van de Dissertationum
philosophicarum pentas (Fran., 1712) richtte hij op de opvattingen van Geulincx en
Deurhoff over substantie en oorzaak en over de eenheid van ziel en lichaam een
onverbiddelijke critiek, waarbij hij ook de gelegenheid aangreep om op verschillende
overeenkomsten tussen die opvattingen en die van Spinoza te wijzen. Het grootste
bezwaar had Andala echter tegen de ethiek van Geulincx met haar deugdbegrip en
plichtenleer, die hij met elke ware vroomheid en dienst van God onverenigbaar
achtte. In Examen ethicae Cl. Geulingii (Fran., 1716) liet hij die door vijf van zijn
leerlingen aan een zeer minutieuze critische behandeling onderwerpen en in een
Disputatio philosophica de unione mentis et corporis physica, neutiquam metaphysica
(Fran., 1724) vatte hij al zijn grieven tegen de ‘valse Cartesianen’ Geulincx,
Malebranche, Deurhoff, Bekker en de Volder nog eens samen; hier onderscheidt
hij ook voor het eerst occasionalisme en Cartesianisme.
Ook tegen H. Boerhaave, die in zijn rectorale rede De comparando certo in physicis
(Ldn., 1715) wel enigen lof over had gehad voor Descartes als wiskundige, maar
hem in de physica ver bij Newton achter had gesteld, voelde Andala zich geroepen
in zijn Apologia pro vera et saniore philosophia (Fran., 1718) zijn meester te
verdedigen. Met nog meer ijver kwam hij in 't geweer, toen J. Regius in zijn Cartesius
verus Spinozismi architectus (Fran., 1719) Descartes als voorloper van Spinoza
durfde te brandmerken, en nog in hetzelfde jaar publiceerde hij zijn Cartesius verus
Spinozismi eversor (Fran., 1719) om te betogen, dat de beste argumenten tegen
Spinoza uit het werk van Descartes kunnen worden getrokken. Aan dit boek voegde
hij de ver-

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

176
handeling van een van zijn leerlingen toe: Cartesius physicae experimentalis
architectus (t.z.p.) om duidelijk te maken, dat Descartes zijn physica niet heeft
opgebouwd zonder de ervaring te raadplegen. Ten slotte nam hij in De quatuor fictis
simplicium speciebus (Fran., 1727) en in Dissertatio philosophica de monadibus
(Duisburg, 1727) nog eens de verdediging van de Cartesiaanse physica op zich,
toen N. Engelhard in zijn De notione extensi ad mundum applicata (Duisburg, 1726)
daar de monadenleer van Leibniz als meer aannemelijke wereldverklaring tegenover
geplaatst had. Het kwam niet bij hem op, dat die physica intussen door de
ontwikkeling van de natuurwetenschap geheel was achterhaald.
57. Te Harderwijk was het Cartesianisme reeds in 1643 in het geding gebracht,
175
toen de intieme vriend van G. Voetius, J. CLOPPENBURCH (1592-1652), hoogleraar
in de theologie aan de kwartierschool, aan de theologische faculteiten van Leiden,
Franeker, Groningen en Utrecht een zevental vragen voorlegde, die betrekking
hadden op stellingen, welke zijn collega in de physica en de wiskunde A. DEUSING
176
(1612-1666) publiek had laten verdedigen. De eerste van deze vragen betrof, in
Scholastieke termen geformuleerd, de opvatting van Descartes over de verhouding
van ziel en lichaam, die, zo meende Cloppenburch, onvermijdelijk tot de dwalingen
van Nestorius en Apollinaris moest leiden; in de overige werd gesproken van een
wereldziel, met het heelal zelfstandig verenigd, die Gods opperbestuur daarin
uitoefent, en van twee soorten engelen, waarvan de ene onder leiding van de
wereldziel als beginsel van leven, redelijkheid, rechtvaardigheid en heiligheid in de
hemellichamen optreden, en de andere buitengewone opdrachten van God uitvoeren.
De faculteiten waren eenstemmig van mening, dat de aangebrachte opvattingen
van de communis et recepta philosophia, die tot dan toe in de gehele Christelijke
wereld in de Gereformeerde, Lutheraanse en Katholieke scholen onderwezen was,
in sterke mate afweken en weinig geschikt waren om de studenten in de theologie
tegen de oude ketterijen te wapenen, maar zij onthielden zich van een verdere
veroordeling. Ook de Gelderse Synode werd met de zaak gemoeid. ‘Hevige
twistschriften, aldus Bouman, van beide zijden uitgegeven, bragten haar voor de
regtbank van het algemeen. Gelijk gewoonlijk, bij soortgelijke pennestrijden, groote
haat, kleine en onzekere vrucht voor de wetenschap. In dit geval moeten wij er nog
177
bijvoegen: zekere en ontwijfelbare schade voor de Geldersche Hoogeschool.’
Cloppenburch is in 1644 naar Franeker vertrokken, Deusing, die in 1639 zijn ambt
met een Oratio de
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recta philosophiae naturalis conquirendae methodo (Hard., 1639) had aanvaard,
heeft in 1646 een benoeming in de faculteit der geneeskunde te Groningen
aangenomen.
58. In het wijsgerig onderwijs aan de hogeschool te Harderwijk heeft het
Cartesianisme geen kans gekregen, zolang de verstokte Aristotelicus G. VAN
ISENDOORN (1601-1657), dien wij reeds te Deventer hebben leren kennen, daarvan
als philosophiae professor primarius de leiding had. Naast hem doceerde R.
178
179
HERMANNIDES († 1680) tot 1654 de dialectica en F.J. COCHIUS (1603/4-1669)
tot hetzelfde jaar de philosophia practica (ethica, oeconomica, politica), maar geen
van beiden heeft geschriften nagelaten, waaruit iets omtrent hun wijsgerig standpunt
zou zijn op te maken.
In het antwoord op de vraag van Lodewijk Hendrik van Nassau, door Van
180
Isendoorn als rector getekend (1651), gaf de hogeschool te kennen, dat zij
Descartes als den grootsten wiskundige van alle tijden beschouwde, dat zijn
physische theorieën de aandacht verdienen en dat mocht worden verwacht, dat zij
op weinige punten na aan de geneeskunde geen gevaar of schade zouden
toebrengen, maar dat de rest van zijn philosophie, met name zijn metaphysica, als
verderfelijk voor de theologie moest worden gebrandmerkt en volstrekt moest worden
verworpen. Verzekerd werd dan ook, dat de wijsbegeerte van Aristoteles, die tot
dan toe te Harderwijk als enige was onderwezen, daar altijd als zodanig gedoceerd
zou blijven en dat met alle zorg tegen nieuwigheden zou worden gewaakt.
59. Ondanks deze verzekering deed vier jaar later (1655) met Cochius' opvolger
181
CORN. VAN THIEL († 1688) de eerste Cartesiaanse hoogleraar te Harderwijk zijn
intrede, maar het volgend jaar wist Van Isendoorn nog een besluit van curatoren
uit te lokken, dat het doceren van theorieën van Descartes en zijn aanhangers en
het in behandeling nemen daarvan in disputen verbood. Niettemin kreeg Van Thiel
na den dood van Van Isendoorn het gehele wijsgerig onderwijs in handen.
Geschriften heeft ook hij niet nagelaten. Wij weten slechts, dat, toen hij in onenigheid
geraakte met zijn theologische collega's M. Wolferdus en W. Wilhelmius, den lateren
hoogleraar in de wijsbegeerte te Leiden, over stellingen, die hij door zijn studenten
liet verdedigen, de senaat elke verdediging van stellingen, die misnoegen konden
182
baren, verbood. Ook G. WIJNEN (1648-1722), leerling van Th. Craanen te Nijmegen,
die Van Thiel in 1690 opvolgde en naast de
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wijsbegeerte ook de wiskunde te doceren kreeg, is als Cartesiaan bekend gebleven,
maar heeft daarvan in geen enkel geschrift doen blijken. Hij maakte reeds op zijn
tijdgenoten den indruk, een verouderde philosophie voor te staan en ook de onder
hem verdedigde stellingen veroorzaakten herhaaldelijk onenigheden. In 1700 werd
183
ADR. REELAND (1676-1718), die te Utrecht de lessen van G. de Vries en J. Luyts
en te Leiden die van W. Senguerdius gevolgd had, aan Wijnen toegevoegd voor de
physica en de metaphysica, maar vrijwel terstond na zijn oratie De incremento quod
philosophia cepit hoc saeculo (A'dam, 1700) is hij naar Utrecht vertrokken. De
vooruitgang in de wijsbegeerte in de afgelopen eeuw is naar zijn mening vooral te
danken aan de beginselen van den grondlegger der philosophia experimentalis, Fr.
Bacon, en aan de ontdekkingen en uitvindingen van Kepler, Galileï, Torricelli, Harvey,
Gilbert, Digby, Boyle, Huygens e.a. Aan Descartes komt de verdienste toe het
natuuronderzoek door toepassing van de mathematische methode in hoge mate te
hebben bevorderd. Hij heeft geleerd geloof en weten scherp van elkaar te scheiden,
zonder dat dit aan de zekerheid van het geloof afbreuk behoefde te doen. Reeland
zelf wil zich echter aan geen enkel stelsel binden, maar de wijsbegeerte ‘vrij’
beoefenen. Te Utrecht heeft hij Oosterse talen onderwezen. Na zijn vertrek nam
184
CORN. VAN HOUTEN (1662-1734) de hem te Harderwijk opgedragen vakken over.
Ook hij was te Utrecht bij G. de Vries gepromoveerd (De sono et auditu, Utr. 1685),
maar hij schijnt zijn onderwijs in den geest van Leibniz te hebben gegeven. Toen
hij ook de natuurlijke Godsleer daarin betrok, vond hij zijn collega B.S. Cremer
(1683-1750) tegenover zich, waarop curatoren dat vak aan de theologische faculteit
toewezen. In zijn rectorale rede De mentis corporisque distinctione et conjunctione
(Harderwijk, 1717) wordt het Cartesiaanse dualisme tot de verste consequenties
doorgevoerd en wordt de schijnbare samenwerking van ziel en lichaam
occasionalistisch verklaard door de oorzakelijkheid Gods, die zich daarbij van de
spiritus animales als instrumenten bedient.
Aan het Cartesianisme te Harderwijk is met den dood van Wijnen een eind
gekomen. Met Van Houtens opvolger J.H. van Lom (1704-1763) begint een nieuwe
periode.
60. Aan het athenaeum te Amsterdam zijn de twisten rond de Cartesiaanse
wijsbegeerte, die de andere instellingen van hoger onderwijs in zo hevige beroering
185
hadden gebracht, vrijwel geheel bespaard gebleven. JOH. DE RAEY (1622-1702),
dien wij reeds te Leiden hebben leren kennen, heeft
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sinds 1669 te Amsterdam een philosophia novantiqua gedoceerd, die nauwelijks
meer aanstoot kon geven. In 1697 werd, om de Raey's taak te verlichten, aan den
186
Cartesiaan J.TH. SCHALLBRUCH (1665-1723) het onderwijs in de logica opgedragen;
hij is bekend als uitgever van de Opera omnia van J. Clauberg (A'dam, 1691) en
van deel II van de Theologia prophetica van Abr. Gulichius (A'dam, 1694). In 1704
187
werd de 19-jarige TIB. HEMSTERHUIS (1685-1766) voor de logica aangesteld, terwijl
Schallbruch de geschiedenis en de welsprekendheid op zich nam. De aandacht van
Hemsterhuis werd echter zo door het ene deel van zijn opdracht: de wiskunde, in
beslag genomen, dat hij aan wijsgerige werkzaamheid niet is toegekomen. Na zijn
vertrek naar Franeker (1717) is aan het athenaeum tot 1779 geen wijsbegeerte
meer gedoceerd.
Het Cartesianisme had intussen te Amsterdam een toevlucht gevonden in het
Remonstrants seminarium, gesticht in 1634, waar het, tegelijk met de Ramistische
188
189
logica, werd geïntroduceerd door ET. DE COURCELLES († 1659), die Descartes'
Discours de la méthode, La dioptrique en Les météores onder den titel Specimina
philosophiae in het Latijn vertaalde (A'dam, 1644). Een van zijn opvolgers, J. LECLERC
190
(Clericus, 1657-1736), bekend als uitgever van de Opera omnia van Erasmus
(Ldn., 1702-1706), wist uit het Cartesianisme den overgang te vinden naar het
empirisme van Locke, met wien hij tijdens zijn ballingschap in de Republiek (1683-89)
in aanraking kwam, en naar het Neoplatonisme van R. Cudworth, over wiens True
intellectual system of the universe en de daarin verdedigde theorie van de naturae
191
plasticae hij met P. Bayle polemiseerde. Ook nam hij de verdediging van de rede
tegen het scepticisme van Bayle op zich.
61. Aan de illustre school te Breda, gesticht in 1646, genoot het wijsgerig
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onderwijs van den beginne af een grote mate van vrijheid. Wel werd in het reglement
voorgeschreven, dat de docenten ‘hun altijdt sullen wachten van alle nieuwigheden
tegen de gesonde leere’, maar wat als inhoud van die gezonde leer moest worden
aangenomen, werd niet nader bepaald. De eerste hoogleraar in de wijsbegeerte,
192
H. BORNIUS (1617-1675), tevens als subregent belast met het dagelijks onderwijs
aan de interne studenten, is waarschijnlijk te Utrecht opgeleid, maar in verband met
zijn benoeming te Breda is hij in 1646 bij Heereboord te Leiden gepromoveerd. In
zijn jonge jaren schijnt hij de Cartesiaanse denkbeelden gunstig gezind te zijn
geweest. Als hij daaraan de protectie van Heereboord en zijn benoeming te Leiden
(1652) te danken heeft gehad, dan mag men aannemen, dat hij te Breda, waar hij
met een rede De praestantia atque utilitate philosophiae (Br., 1647) zijn lessen
aanving, in den geest van Descartes de wijsbegeerte heeft onderwezen. Schriftelijke
bewijzen zijn daarvan echter niet bewaard. Reeds eerder was Bornius onder den
indruk gekomen van de critiek van Gassendi op de metaphysica van Descartes en
had hij getracht van den Fransen wijsgeer ook een beoordeling van de Cartesiaanse
physica uit te lokken, maar voor het atomisme van Gassendi heeft hij zich nergens
uitgesproken.
Nog vóór het vertrek van Bornius naar Leiden was namens de illustre school
193
geantwoord op de vraag van Lodewijk Hendrik van Nassau (1651). In dat antwoord
heette het vooreerst, dat vele van de theorieën van Descartes, die door hem als
nieuw werden aangediend, aan denkers van vroeger en later tijd zijn ontleend.
Vervolgens werd betoogd, dat met alle kracht moest worden gewaakt, dat het gezag
van Aristoteles, dat bijna 9 eeuwen lang in de scholen geheerst heeft, niet in tyrannie
ontaardt en dat de nieuwere denkbeelden niet om hun nieuwheid alleen moeten
worden afgewezen, waardoor de waarheid, waar Aristoteles zich zo veel moeite
voor heeft gegeven, uit naam van Aristoteles in verdrukking zou geraken. Ten laatste
werd opgemerkt, dat het heiligdom der natuur nog vele geheimen in zich bergt,
waarvan er enige in deze en andere in volgende eeuwen zullen worden opgelost.
Verschillende uitdrukkingen van dit schrijven komen in de Leidse oratie van Bornius
terug, zodat mag worden aangenomen, dat hij in het opstellen daarvan de hand
heeft gehad.
Aan de illustre school te Breda werd slechts een kort leven beschoren. In 1653
was er nog maar één hoogleraar over, maar in 1662 werd een leeropdracht verstrekt
194
aan twee Bredase predikanten, van wie er een, J. SCHULERUS († 1676) de
wijsbegeerte opgedragen kreeg. In het jaar van zijn
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benoeming verdedigde Schulerus te Leiden in een Disputatio philosophica (Ldn.,
1662) behalve enkele stellingen, die uit de werken van Burgersdijck schijnen
getrokken te zijn, ook enige atomistische theorieën. De atomen zijn qualitatief bepaald
en lijken daardoor meer op de minima naturalia van de Middeleeuwen dan op de
atomen van Democritus, Epicurus en Gassendi; zij zijn aan innerlijke verandering
onttrokken en kunnen derhalve niet in elkaar overgaan. De mening van Descartes,
dat de stof evenals de uitgebreidheid tot in het oneindige deelbaar is, wordt
verworpen. Ook bestrijdt Schulerus de Aristotelische begrippen van plaats en tijd,
de leer van de substantiële vormen, die van de vier oorzaken der dingen en die van
aanleg en voltooiing. Van Descartes neemt hij alleen het klare en duidelijke inzicht
als criterium van waarheid en het argument voor het Godsbestaan uit het aangeboren
begrip van God over. Evenals Bornius blijkt hij in het eclecticisme zijn geestelijk
onderdak te hebben gevonden. Later heeft hij in zijn Examinis philosophiae Renati
Descartes specimen (Ldn., 1666) openlijk tegen Descartes partij gekozen, hetgeen
F. de la Bassecour tot een Defensio Cartesiana (Ldn.-A'dam, 1671) verlokte.
62. Een geheel eigen plaats wordt in de geschiedenis van het Cartesianisme in
Nederland ingenomen door het merkwaardige boek, dat onder den titel Philosophia
sacrae Scripturae interpres, zonder naam van schrijver of uitgever in 1666 te
‘Eleutheropolis’ (A'dam) verscheen, maar dat reeds spoedig aan Spinoza's vriend
en vertrouweling, den medicus LOD. MEYER (1630-1681) kon worden
195
toegeschreven. Bouillier heeft dit boek ‘het evangelie van het Cartesianisme buiten
196
de hogescholen’ genoemd, maar heeft daarmede aan de bedoelingen van den
wijsgeer zelf onrecht gedaan. Het werk is Cartesiaans naar den vorm en de wijze
van uitdrukking en de schrijver verzekert met nadruk het voetspoor van Descartes
te volgen, maar de geest is die van een rationalisme op geloofsgebied, dat aan
Descartes zelf volkomen vreemd is geweest. In de ogen van de gelovige tijdgenoten
kon de Cartesiaanse wijsbegeerte niet erger gecompromitteerd worden dan door
dit boek. De schrijver pretendeert door de methode van Descartes aan de
onenigheden tussen de theologen een eind te kunnen maken. Wat Descartes voor
de wijsbegeerte gedaan heeft, wil hij voor de theologie doen: alles verwerpen, wat
maar enigszins betwijfeld kan worden, tot een punt bereikt is, dat voor geen twijfel
meer vatbaar is en dat tot grondslag kan dienen voor het gehele gebouw der
theologie. Als eerste zulk punt neemt hij dan, dat de H. Schrift het onfeilbare woord
van God is, zodat de ware zin
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van den tekst der Schrift als identiek met de waarheid moet worden beschouwd;
als tweede voegt hij daar echter onmiddellijk aan toe, dat de onfeilbare regel van
uitlegging van dien zin is: de wijsbegeerte, te verstaan niet als de mening van den
een of anderen wijsgeer, maar als de kennis, die de zuivere, geoefende en van
vooroordelen bevrijde rede verschaft. Die kennis vindt hij vooral in de wijsbegeerte
van Descartes, met name ook in diens mechanistische physica. Resultaat van zijn
‘uitlegging’ der Schrift is echter, dat het bovennatuurlijk licht van de goddelijke
inspiratie als een verzinsel wordt afgewezen, dat het leerstuk der Drievuldigheid
zijn karakter van geloofsgeheim verliest en dat de schepping uit het niet en de
wederopstanding van het lichaam worden verworpen.
197
Volgens St. von Dunin Borkowski zou het boek van Meyer voorlopers hebben
gehad in twee geschriften van gelijke strekking, beide eveneens te ‘Eleutheropolis’
verschenen, Brevis inquisitio (1633) en De judice et norma controversiarum fidei
(1644) van den Sociniaan J. Stegman Sr. C.L. Thijssen-Schoute heeft echter
198
aangetoond, dat Meyer alleen het eerste citeert. Het Tractatus theologico-politicus
(A'dam, 1670) van Spinoza, dat de Schrift door de Schrift zelf wilde verklaard zien
zonder enige dogmatische vooronderstelling, vulde met zijn historisch-critische
beschouwing van de bijbelse boeken de wijsgerige critiek van Philosophia sacrae
Scripturae interpres aan. In 1673 werden beide boeken, te zamen opnieuw
uitgegeven, op aandrang van de Zuid- en Noord-Hollandse synoden door een
veroordeling van de Staten van Holland en Westfriesland, in 1674 door een verbod
van het Hof van Holland getroffen. De bestrijding, die intussen van alle kanten was
losgebroken, richtte zich echter hoofdzakelijk tegen het boek van Meyer, dat door
een Nederlandse vertaling, waarschijnlijk van de hand van den schrijver zelf: De
philosophie d'uytleghster der H. Schrifture (‘Vrijstadt’, 1667) in brede kringen ingang
had gevonden. Toch ontmoetten de denkbeelden van Philosophia sacrae Scripturae
interpres en van de daaraan verwante geschriften, die in een groeiende behoefte
aan redelijke verklaring van den bijbel, los van kerk en leergezag, op hun wijze
voorzagen, bij niet weinigen, zij het dan soms op bedekte wijze, sympathie en
199
instemming. Zo oppert de Utrechtse medicus L. VAN VELTHUYSEN (1622-1685) in
zijn Dissertatio de usu rationis in rebus theologicis et praesertim in interpretatione
S. Scripturae
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(voor het eerst gedrukt in zijn Opera omnia, R'dam, 1680) wel enige bezwaren tegen
Meyer's boek, maar hij blijkt 't in beginsel toch in zover daarmee eens te zijn, dat
de ware wijsbegeerte naar zijn mening den regel behoort te leveren voor de
200
uitlegging, die de H. Schrift zelf niet vermag te geven. LOD. WOLZOGEN (1633-1690),
Waals predikant en hoogleraar te Utrecht, drukt zich in zijn Libri duo de Scripturarum
interprete adversus exercitatorem paradoxum (Utr., 1668) iets voorzichtiger uit. Hij
meent, dat de H. Schrift naar Gods wil kan en moet worden verstaan; dat zij niets
dan waarheid bevat en dat die waarheid zo wordt aangeboden, dat niemand in
dwaling behoeft te worden geleid, maar hij heeft te weinig vertrouwen in de
philosophie om haar de taak van uitlegster der openbaring in vollen omvang te
201
kunnen opdragen. Ook neemt hij Descartes tegen Meyer in bescherming, hetgeen
voor ‘sommige theologanten van Utrecht, Harderwijck en 's-Hertogenbosch’ onder
aanvoering van G. Voetius aanleiding werd om een zo scherp Judicium (Utr., 1669)
tegen Wolzogen's boek in het licht te geven, dat de Utrechtse vroedschap dit pamflet
202
door de politie liet ophalen. Andere theologen, o.w. Maresius, Heidanus en
Coccejus, spraken zich daarop in Advysen van verscheyde professoren en doctoren
in de theologie (Utr., 1669) ten gunste van de orthodoxie van Wolzogen uit. Een
aanklacht, door den piëtist J. de Labadie (1610-1674) en het consistorie van de
Waalse kerk van Middelburg bij de synode van Naarden tegen Wolzogen ingediend,
kon door een Apologie (Utr., 1669) van den beklaagde zelf met succes worden
gepareerd, ofschoon Labadie bij nog twee andere piëtisten-leiders, J. van Lodenstein
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(1620-1677) en J. Koelman (1632-1695) steun had gevonden. Ongeveer te
zelfder tijd wees de Leidse theologische faculteit in haar door Heidanus opgesteld,
zeer ongunstig advies aan de Staten over het boek van Meyer diens beroep op
Descartes ten stelligste van de hand, daarbij overwegend, dat de wijsgeer den
205
toegang tot het gebied van geloof en openbaring steeds aan de rede had ontzegd.
63. Zoals reeds eerder gezegd is, hebben de denkbeelden van Descartes
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ook buiten de kringen van het academisch onderwijs al spoedig bewonderaars en
aanhangers getrokken. Bij velen van hen was echter het begrip van de theorieën
van den wijsgeer niet geheel evenredig aan het enthousiasme, waarmede zij hem
en zijn leer tegemoet traden. In de geschiedenis van de wijsbegeerte nemen deze
dilettant-Cartesianen dan ook slechts een zeer bescheiden plaats in. Het behoeft
ook niet te verwonderen, dat er onder hen ook Katholieken waren, die van het werk
van hun geloofsgenoot voor de vernieuwing van wetenschap en wijsbegeerte veel
goeds voor de zaak van God en godsdienst verwachtten. Tot deze laatsten behoort
206
de Leidse medicus CORN. VAN HOGELANDE (1590-na1676), in wien Descartes na
verschillende jaren vriendschappelijk verkeer zoveel vertrouwen stelde, dat hij bij
zijn vertrek naar Zweden een deel van zijn papieren bij hem achterliet. In zijn
Cogitationes quibus Dei existentia, item animae spiritualitas et possibilis cum corpore
unio demonstratur (Ldn., 1646) nam Van Hogelande de verdediging van Descartes
tegen H. Regius op zich, maar de wijsgeer zelf had van dit werk niet zonder reden
geen al te hogen dunk. Voor het bestaan van God geeft Van Hogelande een
argument a posteriori, uit de wonderen van de wereld; de verbinding van ziel en
lichaam vat hij materialistisch op: zij komt tot stand door een materia subtilis, die in
het lichaam binnendringt; met zijn verklaring van hun beider samenwerking door
een hogere oorzaak loopt hij op het occasionalisme vooruit. Nog schreef hij De
divina praedestinatione liberaque hominis agendi potestate (A'dam, 1653) en
Exercitationes philosophicae de natura hominis (Ldn., 1676).
64. Een generatie later vond de Cartesiaanse wijsbegeerte te Leiden nog een
207
enthousiasten aanhanger in den arts P. JENS (1643-1720), die in 1680 aan de
universiteit van zijn geboorte- en woonplaats op proefschrift De vario philosophiae
statu et primo humanae certitudinis principio in de wijsbegeerte en een dag later op
een Disputatio continens considerationes quasdam circa corpus humanum in de
geneeskunde promoveerde. In het eerste verdedigde hij het Cartesiaanse cogito
ergo sum als enig mogelijk grondbeginsel van alle zekerheid, in het tweede
ontvouwde hij een mechanistische theorie omtrent de processen in het menselijk
lichaam. Later wees hij in Aanmerkingen omtrent de ordre van de menschelijke
kennis volgens de beginselen der philosophie van R. Descartes (A'dam, 1683) den
methodischen twijfel als noodzakelijk uitgangspunt voor alle betrouwbare kennis
aan. In zijn Enchiridion philosophicum (Ldn., 1690) wordt de gehele wijsbegeerte
van Descartes in aphoristischen vorm samengevat. Met Examen philosophicum
sextae definitionis partis I
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Ethicae Benedicti de Spinoza (Dordr., 1697) trad hij tegen het substantiebegrip van
Spinoza op. Zijn laatste werk Pligten der redelijke godsdienst (Dordr., 1701) ademt
reeds den geest der Verlichting.
65. Te Utrecht werd de Cartesiaanse wijsbegeerte met overtuiging verdedigd door
208
LAMB. VAN VELTHUYSEN (1622-1685), geneesheer, tevens schepen der stad, fel
tegenstander van G. Voetius, die zich behalve voor kwesties van de Cartesiaanse
physica ook voor grensvragen van wijsbegeerte en theologie interesseerde. Hij
wordt genoemd onder de leden van het College der Scavanten. Zijn neiging tot
empirisme bracht hem de opvattingen van H. Regius nabij. Met Bewys dat noch de
leere van der sonne stilstant en des aertryxs bewegingh, noch de gronden vande
philosophie van R. Des Cartes strydig syn met Godts woort (Utr., 1655) greep hij in
de veel omstreden kwestie van geocentrie of heliocentrie in, maar hij kreeg al spoedig
den tegenstand te verwerken van de predikanten J. du Bois en C. Streso, op wier
geschriften hij met een Nader Bewys, dat, enz. (Utr., 1657) antwoordde. Reeds
eerder had hij het in zijn Epistolica dissertatio de principiis justi et decori continens
apologiam pro tractatu cl. Hobbaei de Cive (A'dam, 1651) voor de mechanistische
anthropologie en de naturalistische ethiek van Hobbes opgenomen. Met Hobbes is
hij geneigd de zucht tot zelfbehoud als den enigen grondslag van het ethisch
handelen te beschouwen. Waarschijnlijk is deze Dissertatio de oorzaak geweest,
dat de Nederlandse vertaling van Hobbes' Leviathan (A'dam, 1667) ten onrechte
aan Van Velthuysen is toegeschreven.
In Van Velthuysen's Opera omnia (R'dam, 1680) zijn onder de reeds eerder
verschenen werken zijn Nederlandse geschriften in Latijnse vertaling opnieuw
opgenomen, terwijl enkele andere verhandelingen hier voor het eerst zijn gedrukt.
Tot deze laatste behoort, behalve De cultu naturali et origine moralitatis, een
bestrijding van Spinoza's Tractatus theologico-politicus (1670) en diens Opera
posthuma (1677), de Dissertatio de usu rationis in rebus theologicis et praesertim
209
in interpretatione S. Scripturae, waarover vroeger is gesproken. Van de Disputatio
de finito et infinito, in qua defenditur sententia cl. Cartesii de motu, spatio et corpore,
reeds eerder anoniem verschenen (A'dam, 1651), neemt Van Velthuysen nu ook
het vaderschap op zich, maar van de natuurphilosophische opvattingen van
Descartes, die hij voorgeeft hier te verdedigen, wijkt hij in feite aanmerkelijk af. Naar
zijn mening kan de wereld geen feitelijke uitgebreidheid tot in het oneindige bezitten,
omdat altijd een verdere uitbreiding denkbaar is. Alleen God is actu infinitus, zij het
dan slechts in dien zin, dat de goddelijke attributen op zich zelf genomen noch
eindig, noch oneindig, maar oneindig in aantal zijn. Wel houdt hij met Descartes,
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dat de stof evenals de uitgebreidheid tot in het oneindige deelbaar gedacht moet
worden, maar de vraag blijft voor hem open, of zij ook feitelijk uit een oneindig aantal
delen bestaat; zelf is hij geneigd, aan een ontkennend antwoord en daarmede aan
een atomistische opvatting de voorkeur te geven. Van Velthuysen's theologische
geschriften blijven hier onbesproken.
66. Tot de geschiedenis van het Cartesianisme moet mede worden gerekend de
210
veel bestreden, maar onversaagde polemist BALTH. BEKKER (1634-1698), die,
zonder in strikten zin als aanhanger van de wijsbegeerte van Descartes te kunnen
worden beschouwd, zich toch voor de verdediging van diens denkbeelden tegen
de aanvallen van theologische zijde met alle kracht heeft ingezet. Na te Franeker
in de theologie te zijn gepromoveerd diende hij als predikant o.a. verschillende
gemeenten in Friesland en sinds 1679 die van Amsterdam; in 1692 werd hij echter
door de synode van Noord-Holland uit zijn ambt ontzet, maar de regering van
Amsterdam bleef hem tot zijn dood zijn salaris uitbetalen.
Op wijsgerig terrein is Bekker het eerst in de openbaarheid getreden in 1668,
toen de classis van Leeuwarden de Friese synode trachtte te bewegen van de
Staten een verbod van de Cartesiaanse wijsbegeerte uit te lokken, en hij, op
aansporen van den Franeker hoogleraar J. Wubbena, ter verdediging van die
wijsbegeerte zijn De philosophia Cartesiana admonitio candida et sincera (Fran.,
1668) in het licht gaf. Niet zonder voldoening wijst hij er op, dat de stemming in den
lande zich in de afgelopen jaren ten gunste van de Cartesiaanse philosophie heeft
gewijzigd: vroeger door de meeste theologen verstoten en geminacht, wordt zij
thans vrij algemeen aanvaard of althans niet meer bestreden. Rechtzinnige
godgeleerden als Heidanus, Burman, Clauberg en Wittich blijken door de
wijsbegeerte van Descartes in hun godsdienstige overtuiging niet in het minst te
zijn geschokt en er is geen beter middel om den strijd tussen wijsbegeerte en
theologie te doen ophouden en te voorkomen dan ze op voorbeeld van Descartes
scherp van elkaar gescheiden te houden. Wijsbegeerte en theologie hebben echter
niet alleen in rede en openbaring haar eigen bronnen, maar zij hebben ook haar
eigen grenzen, die zij geen van beide mogen overschrijden. Op het gebied van
natuur en rede heeft de wijsbegeerte de leiding, op dat van geloof en zaligheid de
theologie. Van inmenging in wijsgerige discussies dienen de
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theologen zich te onthouden en de kerk moet de wijsbegeerte op haar eigen gebied
vrij laten; alleen tegen misbruik van die vrijheid is zij bevoegd op te treden. Er is
echter maar één ware wijsbegeerte en maar één ware openbaring en tussen die
twee moet een echte tegenstelling a priori worden uitgesloten. Als er zich toch een
conflict schijnt voor te doen, dan is dat eigenlijk een strijd van wijsgerige systemen
om de waarheid, en de beslechting van dien strijd moet aan de rede worden
overgelaten.
Aan de hand van deze beginselen tracht Bekker dan aan te tonen, dat de theorieën
van Descartes, waar door de Leeuwarder classis bezwaar tegen gemaakt was,
ofwel buiten het gebied van het geloof vallen, ofwel daarmee in het geheel niet in
strijd zijn, zodat aan de oppositie van theologische zijde elke grond moet worden
ontzegd.
Waarschijnlijk is het aan Bekker's Admonitio te danken, dat de synode het
gravamen van de classis van de hand wees. Kort daarna haalde hij zich echter met
De vaste spyse der volmaakten (Fran., 1670) een veroordeling door de synode en
een verbod van zijn boek door de Staten op den hals en toen hij, inmiddels uit
Friesland vertrokken, met De betooverde wereld (4 dln., A'dam, 1691-93) een aanval
deed op het duivel- en heksengeloof, dat in zijn omgeving nog welig tierde, vond
hij vrijwel geheel de theologische en kerkelijke wereld van Reformatorisch Nederland
tegenover zich. Op de beroering, die dit boek heeft verwekt, kan hier niet worden
ingegaan. De beoordeling van De betooverde wereld werd bijzonder bemoeilijkt
door het feit, dat daarin de grens tussen bijgeloof en geloof niet altijd scherp werd
getrokken en bij de bestrijding van het eerste sommige leerstukken van het tweede
niet geheel buiten schot werden gelaten. Het gezag van de H. Schrift is echter ook
thans nog voor Bekker ongerept, maar hij verzet zich tegen elke poging om bijbelse
gegevens in kerkelijke leerstellingen om te zetten en kent anderzijds aan de rede
de bevoegdheid toe, de Schrift eigenmachtig te interpreteren, zo dikwijls zij niet op
natuurlijke wijze van de dingen der natuur spreekt. Het gevolg is dan, dat tal van
bijbelplaatsen, vooral die, waar over den duivel gesproken wordt, door hem als
loutere beeldspraak worden verklaard, hetgeen dan weer tot staving van het
grondbetoog van zijn boek moet dienen. De Cartesiaanse overtuiging van Bekker
komt nog hierin tot uiting, dat hij het inwerken van enigen geschapen geest, engel
of duivel, op ziel of lichaam van den mens als volstrekt onmogelijk afwijst en alleen
aan de opperste oorzakelijkheid Gods zulk een inwerking overlaat: noch door
engelen, noch door duivelen, maar alleen door God zelf wordt het lot van den mens
op aarde geleid.
67. Bekker's voornaamste bestrijder, de wegens overtredingen van de kerkorde
afgezette predikant en piëtistenleider JAC. KOELMAN (1632-
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1695) heeft het verschijnen van De betooverde wereld aangegrepen om in Het
vergift van de Cartesiaansche philosophie grondig ontdekt (A'dam, 1692) niet alleen
de bezwaren, die van kerkelijke zijde voor en na tegen de denkbeelden van
Descartes waren ingebracht, nog eens bondig samen te vatten, maar ook een aantal
notoire Cartesianen uit vroegere jaren, zoals H. Regius, L. Wolzogen en L. van
Velthuysen, te zamen met Bekker en Spinoza in één slag te treffen. In de scholen
moet naar zijn mening aan de Aristotelische philosophie worden vastgehouden,
omdat alleen zij zó van de heterodoxie gezuiverd is, dat zij met de rechtzinnige
godgeleerdheid overeenkomt, en zó gedienstig, dat van haar geen inbreuken op
het terrein van de theologie te verwachten zijn. Koelman's Wederlegging van B.
Bekker's Betooverde wereld (A'dam, 1692) en zijn Schriftmatige leere der geesten,
wederlegginge van B. Bekker (Utr., 1695) zijn meer rechtstreeks gericht tegen het
geruchtmakende boek, dat Koelman in gemoede voor een echte vrucht van de
Cartesiaanse wijsbegeerte bleef aanzien. Intussen is door C.L. Thijssen-Schoute
212
terecht opgemerkt, dat onder de vele bestrijders van Bekker niet het meest
belangrijk zijn degenen, die hem van Cartesianisme of Coccejanisme beschuldigden
- in veler ogen kwamen deze benamingen op hetzelfde neer - maar degenen, die
hem verweten, zich niet streng genoeg aan de beginselen van Descartes of van
Coccejus gehouden te hebben of die onjuist te hebben verstaan. De Cartesiaanse
beschouwingswijze was in brede kringen al te ver in de geesten doorgedrongen om
nog voor principiële bezwaren veel plaats over te laten.
68. Tegen het einde der 17de eeuw is de wijsbegeerte van Descartes in het
Lexicon rationale seu thesaurus philosophicus (R'dam, 1692) van Et. Chauvin, een
uitgeweken Fransman, bevriend met P. Bayle, in encyclopaedischen vorm voor het
dagelijks gebruik van een min of meer ontwikkeld publiek pasklaar gemaakt. Het
succes van dit boek mag worden gezien als een symptoom van de overwinning,
die Descartes in het Nederlandse geestesleven uiteindelijk heeft behaald.
Wetenschap en wijsbegeerte zijn op den duur vrij algemeen de leiding gaan
aanvaarden van de richtlijnen voor het juiste denken, die Descartes in het Discours
de la méthode had opgesteld, en ook in letteren en beeldende kunsten deden deze
steeds meer haar invloed gelden. De wijsbegeerte van Descartes heeft aan het
vertrouwen op de rede, tegen alle theologische bezwaren in, opnieuw vasten grond
gegeven en kwam tegemoet aan de behoefte van den tijd aan methodisch denken
en duidelijke, welomschreven begrippen. De oude Aristotelische Scholastiek is tegen
het eind der eeuw vrijwel geheel uitgeleefd en heeft haar greep op de wijsgerige

211
212

Zie noot 204.
Ned. Cart., 514.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

189
beschouwing der dingen, ook in rechtgelovige kringen, grotendeels verloren. De
felle tegenstand van Calvinistische zijde tegen de ‘nieuwe’ wijsbegeerte heeft veel
van zijn vroegere felheid ingeboet. Het geslacht van de Dordtse synode, met
Aristoteles opgegroeid, is uitgestorven. In kerk en staat is een generatie aan de
macht gekomen, die tijdens de botsing tussen Aristotelisme en Cartesianisme aan
de hogescholen haar opleiding had genoten en ook voor de betekenis van de nieuwe
wijze van denken oog had gekregen. De periode van het zegevierend Calvinisme,
dat zijn zienswijze van cultuur en wereld aan geheel het Nederlandse volk trachtte
op te leggen, is voorbij. De theologen van de strenge observantie hebben hun
overwicht op het gemeenschapsleven geleidelijk zien verzwakken. Met den groei
van de verdraagzaamheid in het godsdienstige en kerkelijke is de verruiming van
blik in het wetenschappelijke, wijsgerige en algemeen culturele gelijk opgegaan.
Ook de orthodoxe Christen van Gereformeerde belijdenis heeft geleerd, van de
Cartesiaanse beginselen in de wijsbegeerte geen gevaar voor zijn geloof meer te
duchten. Katholieke geestelijken brachten uit hun opleiding te Leuven de overtuiging
mede, dat het Katholieke geloof zich zo goed met het Cartesianisme laat verenigen
als met een verouderde en verstarde Scholastiek. Maar bovenal hebben de binnenen buitenkerkelijke dissenters, Remonstranten, Doopsgezinden, Socinianen,
Quakers, Collegianten, en hoe zij nog meer mogen heten, die aan het geestesleven
van de tweede helft der 17de eeuw zulk een gevarieerd en boeiend aanzien hebben
213
gegeven, zich van allerlei losse gedachten uit de wijsbegeerte van Descartes
meester gemaakt, niet zo zeer uit instemming met die gedachten zelf, dan wel om
den afstand, welke hen van het orthodox-scholastieke verleden scheidde, nog
duidelijker te markeren. Al wie naast de openbaring der Schrift aan de rede een
eigen recht wilde toekennen, kon bij Descartes terecht. In deze kringen heeft het
Cartesianisme ook den weg gebaand voor het Spinozisme. Maar juist in den tijd,
toen de invloedsspheer van de Cartesiaanse wijsbegeerte zich het verst had
uitgestrekt, heeft deze haar positie aan de universiteiten aan een nieuwe philosophie
moeten afstaan. Ook dit proces heeft zich geleidelijk voltrokken. De Cartesiaanse
Scholastiek, die zelfs bij de strengste orthodoxie bleek te kunnen passen, kon op
den duur aan de behoefte aan een ‘vrijer’ denken, zoals dat door de opkomende
Verlichting werd nagestreefd, niet meer voldoen. Aan de Cartesiaanse physica werd
door nieuwe ontdekkingen en nieuwe theorieën de grond onttrokken. Het lag in de
lijn van de Cartesiaanse beginselen, voor de wijsbegeerte een nog grotere
zelfstandigheid op te eisen dan zij op grond van die beginselen reeds eerder had
verworven, en wie zich rond 1700 aan zelf-
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standig natuuronderzoek wijdde, kon overtuigd zijn, van geen ander standpunt uit
te gaan dan dat, van waaruit Descartes driekwart eeuw te voren den strijd tegen de
Aristotelische physica had ondernomen. Zo is het Cartesianisme aan de universiteiten
bijna geruisloos overgegaan in het rationalisme van de Verlichting en de
proefondervindelijke wijsbegeerte naar den geest van Newton. De figuur van Spinoza
staat geheel buiten deze ontwikkeling; de onmiddellijke invloed van zijn leer is bij
die van Descartes ver ten achter gebleven; zij is voor de Nederlandse denkers vooral
een voorwerp van bestrijding geweest en zij heeft, althans in Nederland, die
bestrijding niet overleefd.

3. Spinoza, aanhangers en bestrijders.
214

1. ‘Op de lijst van groote mannen’, aldus J.P.N. Land, ‘die Nederland na aftrek
van een aantal onzekere posten overhoudt, komt een denker voor van den eersten
rang: Spinoza.’ Met deze loffelijke betiteling is door Land niets te veel gezegd. In
Spinoza bereikt het wijsgerig denken in Nederland een van zijn hoogste, misschien
wel het hoogste punt: met Siger van Brabant, Hemsterhuis en Heymans behoort hij
tot de weinigen, die de Nederlandse wijsbegeerte tot waarlijk Europese hoogte
hebben verheven. Hoewel geen zoon van den Nederlandsen stam, mag hij toch om
215
zijn levenslang verblijf in ons land tot de onzen worden gerekend.
2. BENEDICTUS DE SPINOZA (1632-1677) is geboren te Amsterdam uit een
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DG, XLI (1877-III), I.
Overzichten over de litteratuur betreffende Spinoza vindt men bij A. v.d. Linde,
Spinozabibliografle, 's-Grav., 1871, in de Jaarverslagen van de Vereniging Het Spinozahuis,
in het Chronicon Spinozanum, 5 dln., 's-Grav., 1921-1927, bij St. v. Dunin-Borkowski, Spinoza
nach dreihundert Jahren, Berlin-Bonn, 1932, en voor wat betreft de Nederlandse
Spinoza-litteratuur, bij J.J. Poortman, Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, A'dam-Antw.,
1948, 362-370. Van de algemene werken worden hier slechts vermeld: NNBW, I, 1480-1484;
J. v. Vloten, Baruch d'Espinoza, zijn leven en schriften, in verband met zijnen en onzen tijd,
A'dam, 1862, tweede uitgave, getiteld Benedictus de Spinoza naar leven en werken, in verband
met zijnen en onzen tijd geschetst, Schiedam, 1871; Fr. Pollock, Spinoza, his Life and
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Philosophy, London, 1880, 1919; J. Freudenthal, Spinoza, sein Leben u.s. Lehre: Bd. I, Das
Leben Spinozas, Stuttgart, 1904, opnieuw uitgeg. door C. Gebhardt, Heidelberg, 1927; Bd.
II, Die Lehre Spinozas, voor 't eerst uitgeg. door C. Gebhardt, Heidelberg, 1927; St. v.
Dunin-Borkowski, Spinoza, 4 dln., Münster i.W., 1933-1935; Ch. Appuhn, Spinoza, Paris,
1927; A. Cresson, Spinoza, sa vie, son oeuvre, sa philosophie, Paris, 1940; V. Delbos, Le
Spinozisme, Paris, 1916; J.H. Carp, Het Spinozisme als wereldbeschouwing, Arnhem, 1931;
W.G. van der Tak, Bento de Spinoza, 's-Grav., 1928; dez., Spinoza, 's-Grav., 1931; A.
4

Vloemans, Spinoza, de mensch, het leven en het werk, 's-Grav., 1953; L. Brunschvicg,
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gegoede Portugees-Joodse familie, die onder godsdienstdwang uit haar vaderland
was uitgeweken. Na zijn eerste schooljaren was hij aanvankelijk in den handel
216
werkzaam, zodat hij zijn uitgebreide eruditie geheel zelfstandig heeft moeten
opdoen. Latijn en Grieks leerde hij op enigszins gevorderden leeftijd (na 1652) bij
217
Dr. Frans van den Enden (1602-1674), een Antwerpenaar, voormalig Jesuiet,
bekend als vrijdenker, maar die althans uiterlijk aan de Katholieke Kerk trouw was
gebleven, tot den vriendenkring van Vondel behoorde en ondanks dat alles te
Amsterdam zijn Latijnse School met veel succes kon blijven besturen. Eigen studie
maakte Spinoza vervolgens vertrouwd met het Platonisme, het Aristotelisme en het
Stoïcisme van de Renaissance, met de Joodse en de Arabische wijsbegeerte, de
Kabbala en de Joodse mystiek en met de nieuwe natuurbeschouwing van de 17de
eeuw. Hij was bekend met de metaphysica van de Spaanse Jesuietenschool, met
name met die van Suarez, zoals die in de handboeken van de Nederlandse
Reformatorische Scholastiek was gerecipieerd, en met het Aristotelisme en het
Cartesianisme van de Nederlandse universiteiten. Van de voorgangers in de moderne
wijsbegeerte kende hij Bacon en Hobbes; in het stelsel van Descartes had hij zich
grondig ingewerkt.
Spinoza's critische geest was al vroeg met het geloof van zijn vaderen in conflict
gekomen. In 1656 werd hij om zijn vrijzinnigheid uit de Amsterdamse synagoge
gestoten en kort daarna werd hij zelfs genoodzaakt de stad te verlaten. Hij vestigde
zich toen eerst te Ouderkerk, vervolgens te Rijnsburg, waar hij wellicht met de
Collegianten verkeerd heeft, later te Voorburg en ten slotte te 's-Gravenhage, waar
hij tot zijn dood is gebleven. In 1673 wees hij het aanbod van een leerstoel aan de
universiteit van Heidelberg van de hand, om in vrijheid alleen voor zijn studie te
kunnen leven. Gesteund door enkele vermogende vrienden, voorzag hij in zijn
sobere levensbehoeften door het slijpen van optische glazen. In zijn laatste
levensjaren ontving hij nog het bezoek van Leibniz.
3. Het oudste werk, dat wij van Spinoza bezitten, is zijn Korte Verhandeling van
God, den mensch en deszelfs welstand (1658-1660), waarschijnlijk de vertaling van
een verloren Latijns origineel, die pas in de 19de eeuw in twee handschriften is
opgedoken en eerst door J. van Vloten (A'dam, 1862), daarna, meer critisch, door
C. Schaarschmidt (A'dam, 1869) is uitgegeven.
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Zijn tweede werk, Renati Descartes Principia philosophiae, more geometrico
demonstrata (A'dam, 1663), met als aanhangsel Cogitata metaphysica, werd
geschreven om een leerling in het Cartesianisme te onderwijzen en is door Spinoza's
218
vriend Lod. Meyer uitgegeven. Het anoniem verschenen Tractatus
theologico-politicus (in naam Hamburg, feitelijk A'dam, 1670) bracht den schrijver
in conflict met het Hof van Holland. Daarna heeft Spinoza zelf niets meer in het licht
gegeven. Zeer kort na zijn dood verschenen zijn Opera posthuma (A'dam, 1677),
bezorgd door Jarich Jelles en Joh. Rieuwertsz: Ethica, more geometrico demonstrata,
Tractatus politicus, Tractatus de intellectus emendatione, Epistolae, Compendium
219
grammaticae linguae hebraicae. De uitvoerige Praefatio wordt aan J. Jelles, de
220
vertaling daarvan aan Lod. Meyer toegeschreven.
4. Ofschoon de eerste aanleiding tot het beoefenen van de wijsbegeerte voor
Spinoza schijnt te zijn uitgegaan van de leer van Descartes en ofschoon zijn eigen
stelsel, systematisch gezien, aan het Cartesianisme een logische en critische
afsluiting geeft, is toch uit de nieuwere onderzoekingen, ingeleid door J. Freudenthal
en St. v. Dunin Borkowski, afdoende gebleken, dat Spinoza den hoofdinhoud van
zijn wijsgerige theorieën niet uit het systeem van Descartes heeft geput, maar uit
bronnen van Neoplatoonsen oorsprong, uit het Platonisme van de Renaissance,
de Arabische wijsbegeerte, de Joodse Scholastiek en mystiek. Geheel bijzonder
heeft zijn wijsgerige ontwikkeling den invloed ondergaan van de Dialoghi d'amore
(Roma, 1535) van den Portugesen Platonist Leone Ebreo (1460/63-1520/35).
Descartes verschafte hem den logischen en formelen opbouw van zijn stelsel. Sterk
onder den indruk van het Cartesiaanse criterium van waarheid en zekerheid in de
klare en duidelijke begrippen, beschouwt Spinoza evenals Descartes de wiskunde
als de ideale wetenschap en past hij haar methode op het gehele gebied der
wijsbegeerte toe. Het verschil tussen zijn beschouwingswijze van God, wereld en
mens en die van Descartes stond hem echter scherp voor ogen. In de physica stelde
hij slechts weinig belang. Enkele van zijn opvattingen op dit gebied zijn ons uit zijn
briefwisseling bekend. De Cartesiaanse gedachte van de beweging, die door God
van buiten af aan de wereld wordt meegegeven, en de daarmee samenhangende
mechanistische
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wereldverklaring konden in zijn stelsel geen plaats vinden. In tegenstelling met
Descartes vat hij dan ook, in aansluiting bij Galileï, beweging en rust dynamisch op:
de massa wordt in beweging opgelost, het lichaam is niet meer dan een systeem
221
van beweging.
5. Wanneer Spinoza in de geschiedenis der wijsbegeerte bij het rationalisme
wordt ingedeeld, dan wil dat vooreerst zeggen, dat hem een plaats wordt
aangewezen tegenover het empirisme, zoals dat door Fr. Bacon, Hobbes, Locke
e.a. wordt vertegenwoordigd, vervolgens ook dat hij op het gebied der religie en
met name bij de interpretatie van de H. Schrift aan de rede een gezag toekent,
hetwelk dat van de Openbaring geheel in de schaduw stelt. Spinoza is echter geen
rationalist in dien zin, dat hij van de rede de uiteindelijke oplossing van alle vragen
van God, mens en wereld zou verwachten. In zijn diepste betekenis is het Spinozisme
een religieus stelsel, dat de verhouding van den mens tot het Oneindige tot inhoud
heeft, zijn uitgangspunt neemt in de mystieke visie van de eenheid van God en
wereld en een poging vertegenwoordigt om wat de wijsgeer zelf in mystische ervaring
222
beleefd heeft, in rationele begrippen uit te drukken.
6. In de Ethica heeft de eenheid van de mystieke visie en het systeem der
begrippen haar beslag gekregen. De voorbereiding daartoe vinden wij in de Korte
223
Verhandeling en het Tractatus de intellectus emendatione. Vóórdat Spinoza met
systeem en methode van Descartes kennis maakte, was zijn overtuiging op grond
van eigen mystieke ervaring reeds gevestigd op een naturalistisch pantheïsme,
inhoudend de wezenlijke eenheid van het Oneindige en het al, van God en natuur.
Naar de verstandelijke motivering van dit intuïtief gewonnen inzicht hebben vooral
Clauberg en Geulincx hem den weg gewezen, terwijl Descartes met zijn criterium
van waarheid en zekerheid hem daarbij den overgang van begripsorde naar zijnsorde
aannemelijk maakte. Reeds in de Korte Verhandeling meent hij uit de overweging,
dat een eindig wezen niet klaar en duidelijk kan worden gedacht zonder zijn
afhankelijkheid van het Oneindige, te mogen besluiten, dat het eindige buiten het
Oneindige geen eigen werkelijkheid bezit. Aan het éne, volstrekt onafhankelijke
Oneindige Wezen geeft hij dan den naam van Zelfstandigheid, hetgeen tot gevolg
heeft, dat aan de eindige, afhankelijke dingen het zelfstandig karakter ontzegd wordt
en dat zij tot
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louter bestaanswijzen worden van de éne Zelfstandigheid, die Spinoza na enige
aarzeling ook ‘God’ noemt. Gods wezen blijft echter nog van dat van de eindige
dingen onderscheiden. De eenheid van Oneindig en eindig, van God en wereld, is
daarmede voor het eerst in formule gebracht. Het dualisme, inhaerent aan het
224
Cartesiaanse denken, is principieel overwonnen.
De uitwerking en nadere ontleding van deze eenheidsgedachte vinden wij in
Spinoza's hoofdwerk, Ethica, more geometrico demonstrata. In dit werk is een geheel
stelsel van wijsbegeerte, metaphysica, anthropologie, kennisleer en ethiek vervat.
Spinoza heeft er den naam ‘Ethica’, verstaan als leer van het hoogste goed, aan
gegeven om aan te duiden, dat door de wijsbegeerte, die het inzicht geeft in de
eenheid van het al, verbonden met liefde tot het Oneindige, de behoefte aan geluk
volkomen wordt bevredigd. Denken is dan ook voor Spinoza, zoals vroeger voor
Plato, niet louter een werk van de rede, maar ook een levenskunst, die van
persoonlijke ervaring uitgaat en tot volstrekte geldigheid wordt verheven om aan
het eigen leven zin en waarde te verlenen.
7. In de Ethica is de mathematische methode met definities, axioma's en stellingen
zuiver toegepast. Daardoor kan binnen het kader van de rationele begrippen,
ongeacht de mystieke visie, waaraan die begrippen vorm en uitdrukking geven, het
grondbeginsel van het rationalisme met betrekking tot den oorsprong der kennis
zijn geldigheid volledig behouden. Binnen dit kader wordt het verstand in staat
geacht, uit zichzelf de kennis van de werkelijkheid in haar geheel en al haar
onderdelen af te leiden, daar immers de zijnsorde naar dezelfde logische wettelijkheid
is opgebouwd, als de orde van het kennen. Wanneer dus wordt uitgegaan van een
vaststaand beginsel (axioma, definitie), dan kan met zekerheid worden aangenomen,
dat de logische deducties uit dat beginsel aan de onderscheiden vormen van de
werkelijkheid zullen beantwoorden.
De metaphysiek van Spinoza is in de eerste zes definities van het eerste deel der
Ethica reeds volledig gegeven: het algemene zijn, oorzaak van zich zelf, welks
wezen zijn bestaan insluit, is de éne, oneindige, volstrekt onafhankelijke
Zelfstandigheid, die in zich zelf is en uit zich zelf begrepen wordt en wier wezen
wordt uitgemaakt door oneindige attributen of grondeigenschappen, van welke een
ieder de eeuwige en oneindige wezenheid volkomen uitdrukt, terwijl de concrete
dingen als modi of bestaanswijzen in de Zelfstandigheid zijn en uit haar begrip
225
moeten worden begrepen. Die éne Zelfstandigheid noemt Spinoza: God.
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Al wordt met de vereenzelving van God en Zelfstandigheid de naam ‘God’, die eerst
in het vijfde deel der Ethica een uitgesproken religieuze betekenis zal krijgen, nu
nog slechts in theoretischen zin gebruikt, toch wordt ook hier reeds de opzet der
gedachten gedragen door een religieuze gezindheid tegenover het Oneindige. Het
Godsbegrip vormt tegelijk het uitgangspunt en het einde van Spinoza's denken. Met
het theïstisch Godsbegrip heeft het echter slechts den naam gemeen: het is
verstoken van elk transcendent of persoonlijk karakter. De gehele werkelijkheid,
God en wereld, is in wezen één: natura naturans en natura naturata gaan logisch
en metaphysisch in elkander over. Met deze uitdrukkingen van Giordano Bruno
brengt Spinoza diens formulering van het monisme, thans aan het Westerse en met
name aan het Cartesiaanse denken formeel aangepast, in de moderne wijsbegeerte
binnen.
Van de oneindige attributen, die Gods wezen uitmaken, kent het eindig
mensenverstand er slechts twee, nl. denken en uitgebreidheid, die echter als
volledige uitdrukkingen van de wezenheid Gods onderling en met de andere
attributen in werkelijkheid één zijn. Reeds Gassendi had de vraag gesteld, of denken
en uitgebreidheid, die Descartes aan geest en stof als attributen had toegewezen,
niet het zelfde kunnen zijn. De Occasionalisten brachten de uitgebreidheid terug tot
haar idee in God. Spinoza vereenzelvigt de twee in en met de Godheid.
De modi van de Godheid onder elk van de twee attributen zijn evenals de attributen
zelf niet van elkaar te scheiden. Al het concrete vertoont zich in dubbele gestalte.
De individuele denkmodus en de individuele uitgebreidheidsmodus zijn dus op
zichzelf genomen onvolledig. Aan de stoffelijke dingen als modi van God onder het
attribuut van de uitgebreidheid corresponderen als modi onder het attribuut van het
denken de ideeën van die dingen en de twee soorten modi zijn in wezen één en
hetzelfde, dat op twee wijzen wordt uitgedrukt en door ons kennen in tweeën wordt
onderscheiden. Subjectief en objectief begrip, denken en zijn vallen samen. De
overgang van denkorde naar zijnsorde, die Spinoza reeds in de Korte Verhandeling
als kentheoretisch beginsel had aanvaard, vindt derhalve in zijn metaphysica zijn
rechtvaardiging.
In Gods oneindig wezen is de noodzakelijke en enige grond van de dingen der
wereld naar zijn en wezen gelegen. Uit de noodzakelijkheid van zijn natuur moeten
oneindig vele dingen op oneindig vele wijzen voortvloeien. Die noodzakelijkheid
betekent in God een immanente causaliteit, die zonder enig wilsbesluit of vrije
doelstelling naar de wetten van Gods eigen aard haar werking verricht. God had de
dingen niet anders kunnen voortbrengen dan zij zijn: de wereld en al wat daar in is,
moet zijn en zó zijn,
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omdat God zó is. Als God de oorzaak heet van de dingen, dan wil dat zeggen, dat
Hij hun den logischen grond geeft, en als gezegd wordt, dat de dingen door God
worden veroorzaakt, dan betekent dit, dat zij uit God worden begrepen. Spinoza's
begrip van oorzaak valt dus met dat van kengrond samen.
Om de moeilijkheid van den overgang van de goddelijke Zelfstandigheid en haar
oneindige attributen tot de eindige modi op te lossen neemt Spinoza vooreerst onder
de twee attributen denken en uitgebreidheid twee oneindige modi aan, het oneindig
verstand en het oneindig heelal van beweging-en-rust, die tussen de volstrekte
oneindigheid der goddelijke Substantie en de eindige dingen de eerste
verbindingsschakel vormen. Deze oneindige modi van de eerste soort zijn het
potentieel geheel der verwerkelijkingen van de twee attributen, onder welke zij als
directe openbaringswijzen uit de natuur Gods noodzakelijk voortkomen, en maken
te zamen de volledige werkelijkheid der natura naturata in haar voortgebracht-zijn
uit. Zij geven op hun beurt het aanzijn aan twee oneindige modi van de tweede
soort, de wereld van het denken en de wereld van de uitgebreidheid, die in haar
concrete, onveranderlijke realiteit het feitelijk geheel van de verwerkelijkingen van
de twee goddelijke attributen uitmaken. De modi van de tweede soort bergen in zich
de eindeloze reeksen der eindige, veranderlijke en vergankelijke modi; elke van
deze laatste kan den naasten grond van zijn en begrepen-worden slechts in iets
226
eindigs vinden.
8. De kwestie van de verhouding van ziel en lichaam, die aan Descartes en zijn
volgelingen tot de Occasionalisten toe zo veel moeilijkheden bezorgd had, kon door
Spinoza op grond van het samenvallen van denken en uitgebreidheid a priori worden
opgelost. In de Korte Verhandeling was hij reeds op die oplossing vooruitgelopen,
toen hij in aansluiting bij het Platonisme der Renaissance de ziel de idee van het
lichaam noemde, in dien zin, dat het lichaam als een meetkundige figuur en de ziel
als een analytische formule werd opgevat. In de Ethica kan hij dan in zijn
metaphysische constructie een voldoenden grondslag vinden voor zijn anthropologie
en zijn kennisleer.
De mens is evenals de andere dingen der wereld geen zelfstandigheid, doch
slechts een verbinding van modi onder de attributen denken en uitgebreidheid, of
227
liever een eenheid, die zich op twee manieren voordoet, als ziel en als lichaam.
Hij verschilt van de andere wezens alleen hierdoor,
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dat zijn lichaam meer gecompliceerd is, hetgeen tot gevolg heeft, dat voor de
uitdrukking daarvan in zijn ziel meer ideeën vereist zijn. Van een eigenlijke
wisselwerking tussen ziel en lichaam kan dus bij Spinoza geen sprake zijn: de
corresponderende verschijnselen, die zich in hen voordoen, zijn slechts verschillende
uitingen van één en hetzelfde.
Voor een blijvend Ik is in den gedachtengang van Spinoza geen plaats. Het
psychisch subject is immers niet meer dan een serie verbijzonderingen van Gods
denken, of het denken van zekere inhouden door God. Nu is echter het denken
volgens Spinoza waar, in zover het met zijn inhoud, de idee in zover zij met haar
228
ideatum overeenkomt. Daar nu idea en ideatum beide modi zijn van God (onder
verschillende attributen) en dus slechts uitdrukkingen van één en hetzelfde, zijn de
ideeën Gods altijd en noodzakelijk waar. In den menselijken geest kunnen echter
de klare en duidelijke ideeën als ideeën van God en als even noodwendig waar als
Gods ideeën worden beschouwd; zij hebben dan, evenals bij Descartes, zonder dat
rekening wordt gehouden met haar inhoud, het criterium van haar waarheid en
zekerheid in zich zelf. Onwaarheid en dwaling bestaan alleen in het gebrek aan
kennis, dat verminkte of onklare ideeën vertonen.
Spinoza onderscheidt drie soorten van kennis. De eerste, opinio of imaginatio, is
de waarneming en de daaruit afgeleide algemene voorstelling, gevormd hetzij uit
indrukken der zintuigen, hetzij uit tekens, vooral uit woorden, die door middel der
herinnering voorstellingen in ons oproepen. De tweede, ratio, omvat de adaequate
begrippen van de eigenschappen der dingen, de notiones communes. De derde,
scientia intuitiva, is de onmiddellijke kennis, die de menselijke geest van God bezit
en waarin tevens de adaequate kennis van het wezen der dingen in God als in hun
noodzakelijken grond is begrepen. Alleen de eerste soort kennis is aan dwaling
onderhevig.
De vrijheid van den wil moet Spinoza in consequentie aan zijn metaphysische
beginselen verwerpen. Er kan trouwens voor hem geen wil bestaan als vermogen
of functie van een willend subject, maar enkel een serie wilsverschijnselen, die met
al het wereldgebeuren door de inwendige noodzakelijkheid van Gods wezen
volkomen bepaald zijn. Het willen is aan de voorstelling gebonden. De vrijheid van
den mens bestaat slechts hierin, dat hij in onderscheid met andere wezens zich er
van bewust is, dat hij in de noodzakelijkheid Gods is opgenomen en die
229
noodzakelijkheid als norm voor eigen handelen aanvaardt.
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In dit verband moet ook de leer der affecten, die Spinoza voor de ethiek van groot
gewicht acht, worden betrokken. De affecten zijn noodzakelijke eigenschappen van
de menselijke natuur, krachtens haar zijnsbeperktheid; het zijn de aandoeningen
van het lichaam, waardoor zijn geschiktheid tot handelen vermeerderd of verminderd
wordt, en tegelijk de ideeën van die aandoeningen, welke hetzelfde doen ten opzichte
van de denkkracht van de ziel. Het wezen van elk ding komt krachtens de wet der
zelfverwerkelijking van de oneindige Zelfstandigheid tot uitdrukking in het grondaffect
der cupiditas, welke bestaat in den drang tot zelfbehoud (conatus in suo esse
perseverandi), die door de andere grondaffecten, laetitia en tristitia, en de daaruit
afgeleide affecten wordt versterkt of verzwakt. Komt die drang tot bewustzijn, dan
wordt hij begeerte of wil. De waarde van de affecten wordt naar hun betekenis voor
het zelfbehoud afgemeten.
230
9. In de ethiek van Spinoza wordt elke gedachte aan een objectieve doelstelling
voor het menselijk handelen principieel uitgeschakeld. Doeloorzaken zijn voor hem
slechts menselijke uitvindingen, waar de traditionele begrippen van goed en kwaad
als verhoudingsbegrippen uit ontstaan zijn. Onder ‘goed’ verstaat hij datgene,
waarvan wij zeker weten, dat het nuttig voor ons is, d.w.z. dat het tot ons zelfbehoud
bijdraagt, onder ‘kwaad’ datgene, waarvan wij zeker weten, dat het ons belemmert
iets goeds te bereiken. De mens streeft van nature naar zijn zelfbehoud en de rede
schrijft hem voor dat te doen. In dat streven ziet Spinoza dan ook, evenals vroeger
de Neoplatoonse natuurphilosophen van de Italiaanse Renaissance B. Telesio
(1508-1588) en T. Campanella (1568-1639), voor den mens de enige virtus; zij moet
niet enkel als ‘deugd’, maar ook als ‘kracht’ worden begrepen. Al wat daartoe kan
helpen is geoorloofd en goed.
De zedelijke vrijheid bestaat in het vrij-zijn van belemmerende affecten. Dit wordt
bereikt, doordat de mens van deze affecten een klare en duidelijke voorstelling
vormt en ze daardoor machteloos maakt, terwijl hun plaats wordt ingenomen door
affecten, die zijn drang naar zelfbehoud versterken. De vrijheid gaat gelijk op met
het inzicht in de noodzakelijkheid van alle gebeuren, onafhankelijkheid tegenover
de buitenwereld met bewustzijn van eigen afhankelijkheid tegenover het Oneindige.
10. In het vijfde deel van de Ethica bereikt Spinoza's stelsel zijn hoogtepunt in de
verzekerdheid van het Oneindige, waar hij ook van was uitgegaan. De mens immers
streeft krachtens een aangeboren kennisdrang noodzakelijk over alle begripskennis
heen naar de scientia intuitiva, waar het redelijk weten is overgegaan in de
onmiddellijke aanschouwing van het
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Oneindige, in welke het hoogste geluk voor hem tot werkelijkheid wordt. Nu krijgt
de naam ‘God’ ook een religieuze betekenis. In de scientia intuitiva verkrijgt de mens
in diepste neerbuiging van zijn redelijke denken de adaequate kennis van zichzelf
en van alle dingen in God sub specie aeternitatis en bereikt hij het bezit Gods, dat
Spinoza zelf van het begin af bezat en getracht heeft onder begrippen te brengen.
Het Oneindige gaat uit boven alle begripswaarde en wordt in ontroering beleefd.
De zaligheid, die met deze hoogste Godskennis samengaat, is liefde: amor Dei
231
intellectualis, waarin de ziel haar volkomen bevrediging vindt. Zij komt voort uit
de ziel, in zover deze eeuwig is, en vormt een deel van de eeuwige en oneindige
liefde, waarmede God zichzelf lief heeft. In zover God zichzelf lief heeft, heeft Hij
ook de mensen lief, maar de mens, die God bemint, kan niet verlangen, dat God
hem wederkerig lief heeft. Met het monistisch Godsbegrip van Spinoza is ook op
den hoogsten trap van religiositeit een persoonlijke verhouding van liefde tussen
mens en God niet te verenigen.
Na den dood zet de ziel, ontheven aan den tijd door haar bevrijding van het
lichaam, als idee Gods, die het wezen van dit lichaam uitdrukt, haar bestaan tot in
eeuwigheid voort. Het vermogen tot voorstellen en herinneren, waardoor de ziel
passief is, vergaat met het lichaam; van de ziel blijft slechts over, wat eeuwig is,
datgene nl., waardoor zij actief is en deel uitmaakt van het denken Gods.
11. Terwijl de Ethica van Spinoza een organische gemeenschapsgedachte bevat,
welke berust op het immanente wezensverband van de enkelingen in en met de
goddelijke aleenheid, draagt zijn leer over recht en staat, welke in het Tractatus
theologico-politicus en het Tractatus politicus ontwikkeld wordt, eerder een
mechanisch karakter. Zij is verwant met de opvattingen van Machiavelli en van
Hobbes en sluit aan bij den drang naar zelfbehoud, wiens naleving in de Ethica op
voorbeeld van de Italiaanse wijsgeren der Renaissance, met name van Leonardo
da Vinci, als hoogste deugd wordt bestempeld.
Natuurrecht is voor Spinoza niets anders dan de wetmatigheid der natuur, volgens
welke alles in de wereld geschiedt. Het heeft geen metaphysisch, doch slechts een
feitelijk karakter en wordt vereenzelvigd met macht. Van nature gaat voor elken
mens het recht zó ver als zijn macht reikt, zodat hij met alles, wat hij volgens de
wetten van zijn natuur tot zijn zelfbehoud doet, volkomen volgens het natuurrecht
handelt. In den geheel ongeordenden natuurtoestand leidde dit handelen tot
onenigheid en strijd; daarom hebben de enkelingen uit hoop op groter voordeel en
vrees voor
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groter nadeel zich bij overeenkomst aan een gemeenschapsgezag onderworpen,
ten einde daardoor het individuele bestaan tegenover de anderen te kunnen
verzekeren en te bewerken, dat het recht, dat ieder van nature op alles heeft, althans
voor allen te zamen behouden zou blijven. Terwijl Hobbes aannam, dat door de
staatsvorming het natuurrecht wordt opgeheven, is Spinoza dus van mening, dat
juist door den staat de uitoefening van het natuurrecht in de gemeenschap wordt
gewaarborgd en verdedigd en macht en recht van de enkelingen onderling met
elkander in evenwicht worden gebracht.
De staat dwingt door zijn wetten te doen en te laten wat het algemeen belang
naar de mening van de overheid vereist. De overheid zelf is aan geen wetten
gebonden; zij kan tegenover de onderdanen geen onrecht begaan. Het recht van
den staat gaat zó ver als hij zijn macht kan doen gelden. Dit zal echter door dien
staat het best kunnen worden geëffectueerd, die op de rede gegrondvest is en door
haar wordt geleid. Onder elkander verhouden de staten zich als de individuen in
den natuurtoestand, d.w.z. vijandig. Aan deze vijandigheid kan alleen door
overeenkomsten een eind worden gemaakt.
Met de mechanische staatsopvatting hangt het democratische staatsideaal van
Spinoza samen. Een monarchistische staatsvorm is alleen dan goed, wanneer de
macht van den koning door de macht van het volk wordt beperkt, maar tegelijk ook
door de bescherming van het volk wordt gewaarborgd. Een aristocratisch bestuur
is reeds beter geëigend om de vrijheid te verzekeren. De democratie komt echter
het meest met de rede overeen, omdat de enkelingen er slechts aan wetten
gehoorzamen, die zij zichzelf hebben gegeven.
232
12. In zijn Tractatus theologico-politicus heeft Spinoza zich ten doel gesteld,
aan te tonen, dat de ware vrijheid, te verstaan als het leven volgens eigen
wezenswetmatigheid, aan de goede gezindheid en den vrede in den staat alleen
maar ten goede kan komen. Daartoe leek het hem nodig af te rekenen met de
‘vooroordelen’ der theologen en dit vereiste naar zijn mening een critisch onderzoek
van de H. Schrift als historisch gegeven, waarbij hij evenals bij het onderzoek der
natuur de empirische methode toegepast wilde zien. Als leer van de Schrift wenst
hij niets te aanvaarden, wat daarin niet duidelijk is uitgesproken, ook niet den eis,
dat geheel haar inhoud voor de rede te verantwoorden moet zijn. Immers, zo zij op
haar wijze de eeuwige waarheid uitdrukt, zij doet dat niet altijd in den vorm van
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het zuivere begrip, maar soms in dien van de beeldende voorstelling. Juist daarom
echter is zij voor de velen, wien het aan voldoende redelijk inzicht ontbreekt, het
aangewezen richtsnoer om hen tot gehoorzaamheid en daarmede tot naastenliefde
en rechtvaardigheid te brengen. De betekenis en de waarde van de H. Schrift liggen
dan ook in de algemeen aanvaarde zedenlessen, die zij de mensheid voorhoudt.
Het is echter niet aan te nemen, dat Gods woord tot een bepaald aantal boeken,
van hoe verheven inhoud ook, beperkt zou blijven. De eeuwige waarheid Gods
openbaart zich in het innerlijk van 's mensen geest als de wet van de noodzakelijkheid
van alle gebeuren in de orde van Gods wezen, die door het redelijk inzicht wordt
verstaan als Gods raadsbesluit, dat onveranderlijk, onafwendbaar en algemeen
geldend is en geen buitengewoon ingrijpen in den loop der natuur, in den vorm van
mirakelen, bijzondere openbaringen of prophetieën, toelaat. Zij vormt den grondslag
voor een zuiver geestelijke religie, die in hoofdzaak een ethisch karakter draagt en
die wordt samengevat in het gebod, God lief te hebben boven alles en den naaste
als zich zelf. Alleen deze religie heeft volstrekte en algemene geldigheid. De
onderscheiden positieve godsdiensten brengen de waarheden van de algemene
religie tot uitdrukking in vormen, die aan het bevattingsvermogen van bepaalde
mensen of volken zijn aangepast, en zetten de eeuwige wet om in levensgeboden
of voorschriften van betrekkelijke en beperkte geldigheid.
Zo wordt het gezag van den Bijbel en de waarde van den positieven godsdienst
door Spinoza op zijn wijze gehandhaafd, zonder dat aan het recht en de
zelfstandigheid der rede wordt te kort gedaan. Weten en geloven, wijsbegeerte en
theologie blijven van elkaar onafhankelijk. De rede heeft te doen met waarheid en
wijsheid, de theologie met plichtsbetrachting en gehoorzaamheid. Uit die scheiding
van beider gebied vloeit voort enerzijds de vrijheid van denken en spreken, anderzijds
de gebondenheid van den openbaren godsdienst binnen het staatsverband, maar
zowel de ene als de andere vindt uitsluitend haar grond in het belang van den staat.
Dat belang legt aan de vrijheid van spreken een grens aan en geeft de overheid de
bevoegdheid, omtrent de uitoefening van den godsdienst vast te stellen wat zij goed
acht. Het recht van redelijk denken en oordelen kan echter aan niemand worden
ontnomen en de innerlijke religieuze gezindheid moet door den staat worden
233
vrijgelaten.
13. Van een Spinozisme in den zin van een wijsgerige school of richting kan men
234
in de 17de en de 18de eeuw in Nederland niet spreken. Spinoza heeft geen
leerlingen gevormd, die zijn stelsel als geheel aan het nageslacht
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zouden doorgeven of verder zouden uitwerken. Toch hebben reeds vóórdat zijn
werken waren verschenen enkele van zijn voornaamste gedachten, buiten verband
met het systeem, waarin haar door den wijsgeer zelf een vaste plaats was
aangewezen, in populairen vorm in het denken van ons volk ingang gevonden en
het zijn juist religieuze denkers geweest, die het meest tot de verspreiding daarvan
hebben bijgedragen. De geschiedenis van den eersten invloed van Spinoza in
Nederland behoort dan ook evengoed tot het domein van de godsdienst- en
kerkgeschiedenis als tot dat van de geschiedenis der wijsbegeerte. In de 18de eeuw
is die invloed onder de oppervlakte van het wijsgerig leven blijven doorwerken.
14. Spinoza's eerste aanhangers waren leden van een vriendenkring te
Amsterdam, met wie hij reeds vroeg in contact was gekomen en onder wie afschriften
van zijn werken nog vóór hun publicatie ter kennisneming en onderlinge bespreking
235
circuleerden. Tot hen behoorden vooreerst enkele Collegianten van Doopsgezinden
huize, stille en vrome lieden, zoals Jarich Jelles, Pieter Balling en Simon de Vries,
uit de zakenwereld afkomstig, die de wijsgeer waarschijnlijk reeds tijdens zijn eigen
werkzaamheid in den handel had leren kennen. Afkerig als zij waren van alle
formalisme op godsdienstig gebied, zochten zij in Spinoza's wijsgerige denkbeelden
bevrediging voor hun behoeften aan waarachtige religieuze beleving en zij zagen
er geen bezwaar in, die denkbeelden te verbinden met de grondgedachten van het
Christendom, zoals die zich in het licht ener innerlijke openbaring aan hun individueel
bewustzijn voordeden. Andere leden van den kring, zoals de medici Lod. Meyer en
J. Bouwmeester en de juristgeneesheer Adr. Koerbagh, met wie Spinoza bij zijn
leermeester Fr. van den Enden in kennis was gekomen, stonden buiten de
Collegianten-beweging en namen op godsdienstig gebied een rationaliserend
standpunt in. Bij den boekhandelaar J. Rieuwertsz kwamen zij geregeld samen.
236
15. JARICH JELLES († 1683) heeft van zijn innerlijke zekerheid getuigd in zijn
Belijdenisse des algemeenen en Christelijken geloofs, waarvan hij het manuscript
aan Spinoza ter inzage gaf, maar dat eerst na zijn dood in druk is verschenen (A'dam,
1684). Hier betoogt hij, dat tussen de leer van Descartes, waarvan hij zich aanhanger
noemt, en het Christelijk geloof, dat hij in alle oprechtheid belijdt, geen enkele
tegenstelling bestaat, maar hij ontwikkelt daarbij een aantal Spinozistische
denkbeelden, die hij waarschijnlijk als de nadere uitwerking van Cartesiaanse
gedachten heeft aangezien.
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Een Spinozist kan men hem intussen bezwaarlijk noemen. In zijn voorrede op
Spinoza's Opera posthuma tracht hij in volkomen onbevangenheid aan te tonen,
dat de resultaten van de rede, zoals door den wijsgeer te boek gesteld, geheel
overeenkomen met de leer van de H. Schrift, en hij beroept zich daarbij vooral op
het Evangelie van Joannes (1, 9), waar immers van den Logos of de Rede gesproken
wordt als van het licht, dat ieder mens verlicht, die in deze wereld komt.
16. Minder bekommerd om de overeenstemming van Bijbel en rede was PIETER
237
BALLING († vóór 1669), een klassiek gevormd zakenman, die Spinoza's Renati
Descartes principia philosophiae in het Nederlands zou vertalen (A'dam, 1664). Met
Balling's Het licht op den kandelaar (A'dam, 1662) is de Nederlandse
Spinoza-litteratuur ingezet, op een tijdstip, toen nog geen enkel werk van Spinoza
zelf was verschenen. Het vergunt ons evenals Jelles' Belijdenisse een blik in denken
en voelen van de Collegianten, met wie Spinoza door zijn Amsterdamse vrienden
in aanraking kwam, maar het veronderstelt anderzijds bij den schrijver bekendheid
met de denkbeelden van Spinoza zelf.
Aan het licht der waarheid, het ware licht, dat iederen mens verlicht, komende in
de wereld (Jo. 1, 9), danken wij volgens Balling een zo ‘klare en onderscheiden
kennis’ van zijn en wezen der dingen, van waar en vals en van goed en kwaad, dat
het ons onmogelijk is, daaraan nog te twijfelen. Het is een louter innerlijk licht, maar
Balling noemt het ook, met termen, die in dit verband eveneens door Spinoza gebruikt
worden, Christus, geest, woord. Dat licht is ook het eerste beginsel van den
godsdienst: het doet den mens God kennen en geeft hem daardoor grond en
zekerheid, waarop hij alwat bestendig en vast is kan bouwen. Hij kan daaruit alles
afleiden, wat nodig is om hem tot zijn opperste heil en gelukzaligheid in de vereniging
met God te brengen. Een openbaring van buiten is daarvoor niet vereist. De zin der
H. Schrift kan trouwens alleen worden verstaan door hen, die onder hetzelfde licht
leven als waaruit ook de Schrift is voortgekomen.
De door het innerlijke licht verkregen kennis van God gaat aan alle kennis van
de schepselen of de individuele dingen vooraf. Geen individueel ding kan zonder
de kennis van God gekend worden en daarom kan omgekeerd God niet uit de dingen
worden gekend. De mens moet in zichzelf keren om God te kennen. Immers, zo
besluit Balling met een woord, dat aan Augustinus doet denken: ‘Ghodt is U en een
ygelijk mensch in zich aangemerkt het aldernaaste.’
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Ook Balling kan niet als Spinozist worden beschouwd, al komen zijn denkbeelden
Spinoza dichter bij dan die van Jelles.
238
17. De belangstelling van LOD. MEYER (1630-1681) is meer dan naar de
wijsbegeerte uitgegaan naar kunst, toneel en taalzuivering. Met J. Bouwmeester en
239
anderen richtte hij in 1669 het kunstgenootschap Nil volentibus arduum op. De
Nederlandtsche Woorden-schat van J. Hofman, in tweeden tot en met vijfden druk
2

5

door hem bewerkt en aanmerkelijk uitgebreid (A'dam, 1654, 1669) is tot in de 19de
240
eeuw opnieuw uitgegeven. Wij hebben hem reeds leren kennen als uitgever van
Spinoza's Renati Descartes principia philosophiae (1663) en als auteur van de
241
Philosophia Sacrae Scripturae interpres (1666). In 1663 zette Spinoza op Meyer's
verzoek zijn standpunt inzake het oneindige in een uitvoerigen brief aan hem
242
uiteen. Met dat al mag ook Meyer niet als Spinozist worden aangezien. C.L.
Thijssen-Schoute is bereid hem onder het nodige voorbehoud een ‘Spinozistisch
243
Cartesiaan’ te noemen, maar merkt daarbij op, dat hij ‘als zovele Nederlandse
Cartesianen Descartes' raadgeving om theologie en wijsbegeerte gescheiden te
houden in de wind (heeft) geslagen en als de meesten van zijn tijdgenoten, die door
Spinoza beïnvloed werden, meer bewondering (heeft) gekoesterd voor de auteur
244
van de Ethica dan voor die van de Tractatus theologico-politicus.’
18. De meest geruchtmakende onder de Amsterdamse vrienden van Spinoza,
245
ADR. KOERBAGH (± 1632-1669), is omstreeks 1662 met hem in persoonlijk contact
gekomen, nadat hij reeds eerder van zijn denkbeelden kennis had genomen. Na 't
Nieuw Woorden-Boek der Regten (A'dam, 1664) publiceerde hij, wellicht met
medewerking van J. Bouwmeester, Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder
verdriet, geplant door Vreederijk Waarmond (A'dam, 1668), een verklarend
woordenboek van theologie, wijsbegeerte, recht en geneeskunde, waarin tal van
trefwoorden hem aanleiding gaven tot een in spottenden toon gehouden
ongehoord-felle bestrijding van elken dogmatischen godsdienst, meer in het bijzonder
van
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Calvinisme en Katholicisme. Zijn eigen Godsbegrip is dat van Spinoza: de éne en
oneindige Zelfstandigheid, door hem ‘Ipstantie’ genoemd, tot wier attributen denken
en uitgebreidheid behoren.
De Bloemhof verwekte zoveel ergernis, dat de stedelijke overheid te Amsterdam
op aandrang van den kerkeraad de nog niet verkochte exemplaren in beslag liet
nemen. Intussen werkte Koerbagh aan een systematische uiteenzetting van zijn
theologisch-wijsgerige denkbeelden onder den titel Een ligt schijnende in duystere
plaatsen om te verligten de voornaamste saaken der Godts geleertheyt en Godts
dienst (A'dam, 1668), maar nog vóór het boek geheel was gezet, werd hij op
aanklacht van zijn drukker voor schout en schepenen van Amsterdam gedaagd, die
hem tot geldboete en vrijheidsstraf veroordeelden. Hij stierf echter reeds een jaar
later in de gevangenis. Zijn broer, de theoloog Joh. Koerbagh, van medeplichtigheid
verdacht, werd vrijgesproken. In Een ligt, waarvan slechts twee onvolledig gedrukte,
maar in handschrift aangevulde exemplaren aan de vernietiging zijn ontkomen, is
behalve den invloed van Spinoza ook die van Hobbes bemerkbaar: de Leviathan
was kort te voren in het Nederlands vertaald. (A'dam, 1667).
19. Buiten den kring van degenen, die Spinoza persoonlijk met zijn denkbeelden
in kennis had gebracht, zijn het vooral min of meer onrechtzinnige theologen geweest,
die de bekoring van zijn bespiegelingen over God en wereld hebben ondergaan.
Daarbij was het vooral de gedachte van de noodzakelijkheid van Gods eeuwige
orde in het wereldgebeuren, die hen aantrok. Voor sommigen was het zelfs niet
moeilijk, uit de Calvinistische voorstelling van de goddelijke voorbeschikking den
overgang naar die gedachte te vinden en zij zagen daarin dan de rationele,
begripsmatige vertolking van de vage pantheïserende neigingen, die vooral aan
246
den zelfkant der kerken door velen werden gekoesterd. Wij hebben reeds vroeger
gezien, dat de auto-didact en lekeprediker W. DEURHOFF (1650-1716) theorieën van
247
Descartes en Spinoza met die van Geulincx verbond. Wijsgerig gezien is zijn werk
echter van geringe betekenis. Duidelijker komt het Spinozisme tot uiting bij den
248
Hervormden predikant van Coccejaanse richting, FRED. VAN LEENHOF (1647-1712),
die om zijn boek Den hemel op aarden (Zwolle, 1703), dat door verschillende
theologen, o.w. enkele hoogleraren, werd aangevallen, in 1710 uit zijn ambt werd
ontzet. De ware godsdienst moet volgens Van Leenhof den mens opvoeden tot het
ware geluk en in het vooruitzicht daarvan tot ware en zuivere blijdschap.
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Die blijdschap kan echter alleen dan standvastig zijn, wanneer zij berust op de
overtuiging van de volstrekte noodzakelijkheid van alle gebeuren in de eeuwige en
onveranderlijke orde van Gods wezen en op de daaruit voortkomende vrijwillige
onderwerping aan het onvermijdelijke. Droefheid betekent verzet tegen die eeuwige
orde en daarom onvolmaaktheid. Verschillende aanhalingen uit de Ethica in Van
Leenhof's boek en een treffende overeenkomst van verschillende van zijn gedachten
met die van Spinoza deden de aanklacht van Spinozisme, die ondanks zijn betuiging
van eerbied voor de H. Schrift van velerlei zijden tegen hem werd ingebracht, niet
ongegrond voorkomen.
20. Met minder grond kan van Spinozisme gesproken worden bij PONTIAAN VAN
249
HATTEM (1645-1705), die in 1683 wegens aantasting van den Heidelbergsen
Catechismus als predikant werd afgezet, zijn denkbeelden over Bijbel en kerkleer
verder in ‘conventikelen’ aan den man bracht en zijn volgelingen tot practische
vroomheid in piëtistischen geest opleidde. In zijn geschriften, die na zijn dood onder
den titel De val van 's-werelts Af-God, ofte het geloove der heyligen, zegepralende
over de leere van eygen geregtigheid (4 dln., 's-Grav.-A'dam, 1718-1727) door J.
Roggeveen werden uitgegeven, vertoont zich wel een zekere neiging tot pantheïsme,
maar van instemming met de wijsbegeerte van Spinoza heeft hij nergens blijk
gegeven en toen de theologische faculteiten van Leiden en Utrecht een zeer
ongunstig oordeel over zijn godgeleerde opvattingen uitspraken, maakten zij van
Spinozisme geen gewag. De werkdadigheid der causae secundae wordt door Van
Hattem geheel uitgeschakeld; alle gebeuren in de wereld is uitsluitend het gevolg
van Gods eeuwig raadsbesluit; wat de mens als zijn handelen aanziet, is slechts
het ondergaan van een handeling, daar God alles verricht, wat zich in hem afspeelt.
Niemand kan dan ook Gods wil overtreden, daar er buiten dien wil niets geschiedt.
De beschuldiging van ‘Spinozisterije’ tegen Van Hattem is het eerst gelanceerd
door den Franeker hoogleraar J. van der Waeyen (1639-1701) in zijn Brief ter
2

wederlegging van P. van Hattem (Fran., 1696, A'dam 1733), later door W. Spandaw
in De bedekte Spinosist ontdekt, in de persoon van P. van Hattem (Goes, 1700) en
door C. Tuinman in De liegende en bedriegende vrijgeest ontmaskert (Middelburg
1715), waarin ook Geulincx en le Clerc onder een zelfde aanklacht werden betrokken.
Enkele van de aanhangers van P. van Hattem, die het werk van den voorganger
buiten de kerk voortzetten, hebben, mede onder den invloed van de mystiek van J.
Boehme,
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zijn practische levensleer tot een pantheïstisch mysticisme ontwikkeld en zijn
250
daardoor Spinoza naderbij gekomen.
21. Van meer betekenis voor de wijsbegeerte is het werk van ABR. CUFFELER
251
(1637-1694). In zijn Specimen artis ratiocinandi naturalis et artificialis ad
pantosophiae principia manuducens (Hamburg-A'dam, 1684), gevolgd door
Principiorum pantosophiae pars secunda et tertia (t.z.p., 1684) ontwikkelt hij het
plan om alle wetenschappen tot één enkel systeem van kennis te verenigen door
haar in de wijsbegeerte van Spinoza een grondslag te geven. Cuffeler is de eerste
eigenlijke Spinozist. Hij is bereid het stelsel van Spinoza in zijn geheel te aanvaarden,
maar meende dit met het Christelijk openbaringsgeloof te kunnen verenigen.
Merkwaardig is zijn vertolking van Spinoza's leer over uitgebreidheid en beweging:
het wezen van het lichaam bestaat in eindige uitgebreidheid, zijn actuele bestaan
gaat geheel op in beweging, zodat lichamelijk bestaan niets is dan beweging en
beweging niets dan lichamelijk bestaan.
22. Al bleken dus enkele gedachten van Spinoza hier en daar in ons land een
min of meer bedekte sympathie te ontmoeten, toch was de afkeer, dien zijn stelsel
bij de geestelijke leiders van ons volk van die dagen verwekte, hartgrondig en
algemeen. Zijn monistisch Godsbegrip, zijn verwerping van het absolute karakter
van het Christendom als geopenbaarden godsdienst, zijn historische en linguistische
critiek op de H. Schrift, waar de wetenschap van zijn tijd nog niet aan toe was, en
zijn loochening van de bijbelse mirakelen waren te zeer in strijd met de gevestigde
overtuiging op wijsgerig en religieus gebied om voor aanvaarding of zelfs maar voor
waardering in aanmerking te kunnen komen. Christenen van allerlei confessie en
252
rechtgelovige Joden vonden elkaar bij de bestrijding van den ‘ongodist’. Daarbij
werd zijn leer niet minder door zijn tegenstanders dan door zijn verdedigers vaak
op belangrijke punten misverstaan. De eigenlijke betekenis van Spinoza's stelsel
en de intieme samenhang van methode en inhoud is in de 17de en 18de eeuw
vrijwel geheel in het duister gebleven. Terwijl enerzijds Spinozisme in de ogen van
de bestrijders van den wijsgeer veelal gelijk kwam te staan met atheïsme, werden
anderzijds alle afwijkingen van de kerkleer of van de geijkte schoolmeningen op
den duur onder den verzamelnaam van Spinozisme samengevat. Wijsgerige
argumenten van enige trefkracht zijn door de bestrijders van Spinoza nauwelijks
tegen hem aangevoerd. Men stelde zich op het standpunt der Christelijke openbaring,
in welken zin ook begrepen, en rekende van daar uit met Spinoza's wijsbegeerte
af.
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23. Het eerst werd, zoals begrijpelijk, het Tractatus theologico-politicus het mikpunt
van de aanvallen, en de eerste, die zich daar tegen richtte, was de Dordtse koopman
253
en regent W. VAN BLYENBERGH (1632-1696), die reeds in 1664-65 met Spinoza
in briefwisseling was getreden, zonder dat zij elkaar ook maar in het minst naderbij
2

waren gekomen. In De kennisse Godts en godtsdienst (Ldn., 1671, A'dam, 1686)
had Van Blyenbergh zich als een aanhanger van Descartes doen kennen, maar
ook als een gelovige, die bereid was het klaar en duidelijk inzicht, dat hij als criterium
voor de waarheid der verstandelijke kennis aanvaardde, aan het gezag van het
geopenbaarde woord te onderwerpen. In De waerheyt van den Christelicken
godtsdienst (Ldn., 1674) beproefde hij een wederlegging van dat Godt-lasterlycke
boeck, genoemt Tractatus theologico-politicus', zonder nochtans tegen Spinoza
geheel opgewassen te zijn. Hij is overtuigd, dat de Christelijke godsdienst niet alleen
overeenkomt met den godsdienst, die ons door God is geopenbaard, maar ook met
onze ingeschapen rede. Later breidde hij zijn critiek uit tot een Wederlegging van
de Ethica of Zede-kunst van B. de Spinosa (Dordr., 1682), waarin hij den schrijver
op den voet volgt en hem in zijn wijze van redeneren en de formulering van zijn
gedachten zeer nabij komt, maar toch niet tot de kern van Spinoza's stelsel weet
door te dringen. Na het verschijnen van Bekker's Betooverde wereld voerde hij een
briefwisseling over de daarin verkondigde denkbeelden met W. Deurhoff, die onder
den titel Van de natuer en werkingen der menschelijke zielen, engelen en duivelen
in druk verscheen (A'dam, 1692). De stoutmoedige theorieën van Bekker lijken hem
te zeer in strijd met de H. Schrift om voor aanvaarding vatbaar te zijn.
Ongeveer gelijktijdig met Van Blyenbergh's Waerheyt werden uit de nalatenschap
254
van den Utrechtsen hoogleraar R. VAN MANSFELT (1639-1671) Lucubrationes in
detestabilem Benedicti Spinozae librum qui inscribitur Discursus theologico-politicus
publiek gemaakt (A'dam, 1674). Evenals Van Blyenbergh wijst hij elke solidariteit
tussen zijn eigen Cartesiaanse overtuiging en de denkbeelden van Spinoza
nadrukkelijk af.
24. Tot de verdere bestrijders van het Tractatus theologico-politicus behoren twee
Rotterdamse Collegianten van Remonstrantsen huize, de zakenman J. BREDENBURG
255
Sr. (± 1635-1691) en de gewezen predikant FR. KUYPER
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(CUPERUS, 1629-± 1692), die echter onderling in een hevig conflict geraakten.
Bredenburg werd nl. op grond van enkele geschriften van zijn hand, die hij in een
kleinen kring van Collegianten ter lezing had gegeven, door Kuyper van Spinozisme
en atheïsme beschuldigd en ook de Enervatio Tractatus theologici (R'dam, 1675),
waarin hij ernstig bezwaar maakte tegen de daar verkondigde theorieën en waaraan
hij een Demonstratio, geometrico ordine disposita, naturam non esse Deum had
toegevoegd, kon deze verdenking niet van hem afnemen. De twist liep zo hoog, dat
onder de Collegianten te Rotterdam een scheuring ontstond, die zich tot in de
Rijnsburgse vergadering voortzette en eerst na den dood van de twee voormannen
257
zou eindigen.
Bredenburg heeft in zijn oprecht-godsdienstige overtuiging met de theorieën van
Spinoza geen weg geweten en het conflict tussen redelijk denken in den geest van
Spinoza en Christelijk geloven niet kunnen oplossen. Hij meende, dat de rede kan
leiden tot de kennis van het bestaan van God en stelde daartoe een vernuftige
redenering op, uitgaande van de geestelijke behoeften van het menselijk Ik, maar
anderzijds hield hij het op redelijke gronden voor onmogelijk, dat er een God zou
zijn, die, zoals de Schrift leert, vrijmachtig in den loop der dingen zou kunnen ingrijpen
en wonderen zou kunnen doen. Al wat is en al wat gebeurt is immers krachtens een
eeuwige noodzakelijkheid zó als het is en zó als het gebeurt. Niettemin was hij
bereid aan den God van den Bijbel te blijven geloven en van de Spinozistische
gelijkstelling Deus sive natura, door hem opgevat als de gelijkstelling van God en
geschapen natuur, wilde hij bepaald niets weten. De vrijheid van den wil meende
hij te kunnen redden door aan te nemen, dat de mens vrij is om bewust datgene te
doen, waartoe hij krachtens de algemene noodzakelijkheid gedetermineerd is. Het
geschrift, waarin Bredenburg deze gedachten had neergelegd, Van den oorsprong
van de kennisse Gods, werd door Kuyper tot staving van zijn beschuldiging
uitgegeven (A'dam, 1684).
Kuyper, die wegens zijn Sociniaanse sympathieën den kansel bij de
Remonstranten verlaten had, heeft zich in zijn Arcana atheismi revelata, philosophice
et paradoxe refutata, examine Tractatus theologico-politici (R'dam, 1676) vooral
gericht tegen de gelijkstelling Deus sive natura, met de bijbedoeling om ook
Bredenburg's Enervatio als ontoereikend ter bestrijding van Spinoza te wraken. Uit
Kuyper's boek blijkt, dat hij Spinoza's Korte Verhandeling gekend heeft en dat beiden
van dezelfde bronnen gebruik hebben gemaakt. Deze bronnen zijn, volgens St. v.
Dunin Borkowski, ‘handschriftliche und
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gedruckte Werke freigeistigen Ursprungs, in denen an Stelle Gottes die Natur gesetzt
258
wurde mit der ausgesprochenen Absicht Gott zu leuchnen’. In zijn Voorwoord
verzekert Kuyper de argumenten voor het bestaan van God zelfstandig gevonden
te hebben, na van zijn jeugd af met atheïsten en twijfelaars van allerlei soort te zijn
omgegaan. In strict mathematische bewijzen en in het getuigenis der zintuigen stelt
hij alle vertrouwen. De rede is weliswaar het enige middel om de waarheid te
ontdekken en te begrijpen, maar in zaken van godsdienst kan zij, met uitzondering
van enkele grondbegrippen, niet meer opbrengen dan waarschijnlijkheden, die
alleen door het geloof tot zekerheid kunnen worden. God kan alleen door het geloof
geheel worden bereikt; de rede kan echter tot het inzicht komen, dat het goddelijk
wezen uitgebreidheid moet bezitten en wel een eindige, dat de goddelijke attributen
van het wezen van God moeten onderscheiden worden, dat God door zijn besluiten
geen verband van noodzakelijkheid in de opvolging van het wereldgebeuren
veroorzaakt en dat Hij de toekomstige vrije handelingen niet met zekerheid
vooruitziet. Wie dat niet aanneemt, moet volgens Kuyper met Spinoza tot atheïsme
259
vervallen.
In Den philosopherenden boer (R'dam, 1676-77), een samenspraak tussen een
Sociniaan, een Cartesiaan en een Quaker over den weg tot de kennis der
geloofswaarheden, heeft Kuyper zijn denkbeelden over geloof en rede ten behoeve
van een ruimeren lezerskring aan den eerste in den mond gelegd. Nog twee maal
keerde hij zich later tegen Bredenburg, eerst met zijn Bewijs, dat noch de schepping
van de natuur, noch de mirakelen, die de H. Schrift verhaalt, op eenigerhande wijz,
teegen de natuurlijke reeden strijdig zijn (A'dam, 1685), later met zijn weinig getrouwe
260
vertaling van een verhandeling van Henry Moore (1614-1687) tegen Spinoza,
door hem betiteld als Korte en bondige weederlegging van het wiskunstig bewijs
van B.D. Spinosa, met welke hij zijn atheïstische gronden heeft gepoogd te
bekrachtigen (z.p., 1687). Het meest bekend is Kuyper echter geworden door zijn
uitgave van de Bibliotheca fratrum Polonorum quos unitarios vocant (8 dln., Irenopoli
= A'dam, post annum 1656), waardoor de uit Polen geïmporteerde Sociniaanse
261
theorieën in ons land een grotere verspreiding konden krijgen.
25. Meer nog dan het Tractatus theologico-politicus gaven de Opera posthuma
en met name de Ethica aanleiding tot bestrijding. Een drietal Cartesianen, L. VAN
VELTHUYSEN (De cultu naturali et origine moralitatis, R'dam,
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1680), CHR. WITTICHIUS (Examen Ethices B. de Spinoza, bekend als Anti-Spinoza,
263
A'dam, 1690) en P. JENS (Examen philosophicum sextae definitionis partis I Ethicae
264
B. de Spinoza, Dordr., 1697) hebben wij reeds als tegenstanders van Spinoza en
vooral van diens substantiebegrip leren kennen. Het was hun echter bij hun critiek
niet enkel erom te doen, wijsgerige argumenten tegen de Spinozistische constructie
aan te voren, maar ook hun eigen Cartesiaanse overtuiging voor een mogelijke
verdenking van verwantschap met de monistische denkwijze van Spinoza te
vrijwaren. Daarom moest in hun betoog de volle aandacht vallen op de scherpe
scheiding, die Descartes juist op grond van zijn substantiebegrip tussen God en
schepsel en tussen ziel en lichaam had getrokken. Aan Wittichius heeft dit niet
mogen baten: zijn posthuum verschenen boek, dat waarschijnlijk tegen zijn bedoeling
door anderen is uitgegeven en dat door A. van Poot werd vertaald als Ondersoek
van de Zede-konst van B. de Spinoza (A'dam, 1695), heeft hem bij het 18de-eeuwse
nageslacht in den kwaden reuk van Spinozisme gebracht.
26. Andere tegenstanders van Spinoza meenden diens wijsbegeerte met die van
Descartes onder één zelfde critiek te mogen betrekken. Tot hen behoort de Franeker
265
hoogleraar JOH. REGIUS met zijn Cartesius verus Spinozismi architectus (Fran.,
1719), dat door zijn naasten ambtgenoot R. ANDALA met Cartesius verus Spinozismi
266
eversor et physicae experimentalis architectus (Fran., 1719) werd beantwoord.
Voor Regius, die reeds jaren lang zijn wijsgerige werkzaamheid op de bestrijding
van Descartes geconcentreerd had, bestaat er een noodzakelijk verband tussen
het substantiebegrip van Descartes en dat van Spinoza, omdat het eerste, in strikten
zin genomen, alleen op God van toepassing is en daardoor het pantheïsme niet
kan ontgaan. Ook op tal van andere punten heeft Descartes in bedekte termen
hetzelfde geleerd als Spinoza en zodoende voor diens systeem den weg gebaand:
si nullus fuisset Cartesius, nullus fuisset Spinoza. Andala daarentegen rekent Spinoza
als ‘Pseudo-Cartesiaan’ tot de ergste vijanden van Descartes en houdt niet op te
herhalen, dat het substantiebegrip van den laatste het onderscheid tussen God en
wereld en meer algemeen de veelheid der zelfstandigheden in het geheel niet in
den weg staat. Ofschoon de opponenten het dus eens zijn in hun afkeer van Spinoza
en diens ‘atheïsme’, ligt de nadruk
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bij hun dispuut op het pro of contra Descartes, zodat de argumenten tegen Spinoza
op den achtergrond raken.
27. Tot de tegenstanders zowel van Descartes als van Spinoza kan ook worden
267
gerekend de Franse theoloog en mysticus P. POIRET (1646-1719), die, na als
predikant in de Palts te hebben gefungeerd, sinds 1676 in de Republiek verbleef,
waar hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de mystisch-piëtistische beweging,
268
die door de uitgeweken Franse geestesdrijfster A. de Bourignon (1616-1680) werd
geleid. Poiret was aanvankelijk de wijsbegeerte van Descartes toegedaan en had
daar ook enkele gedachten van Locke mee weten te verbinden. Zijn mystische
neigingen brachten hem echter onvermijdelijk zowel met het rationalisme van den
een als met het empirisme van den ander in botsing. In de tweede uitgave van de
1

2

3

Cogitationes rationales de Deo, anima et mundo (A'dam, 1677, 1685, 1715) nam
hij onder den titel Fundamenta atheismi eversa sive specimen absurditatis
Spinozianae een uitvoerig hoofdstuk tegen Spinoza's metaphysica en vooral tegen
zijn Godsbegrip op. Later schreef hij nog: Fides et ratio collatae contra principia
Lockii (A'dam, 1707). Het grootste deel van zijn zeer talrijke geschriften, waarvan
er een aantal als Opera posthuma verschenen (A'dam, 1721), is echter van
mystisch-religieuzen aard.
28. Dat tot het eind van de 18de eeuw de wijsgerige en theologische wereld van
Nederland voor het overgrote deel Spinoza en het Spinozisme ongunstig gezind is
gebleven, is vooral te danken aan den uitgeweken Fransman Pierre Bayle
269
(1647-1706), die het best in dit verband meer uitvoerig kan worden besproken.
Bayle, als zoon van een predikant te Carlat (Z. Frankrijk) geboren, ontving zijn eerste
wijsgerige vorming in Aristotelischen geest in het Jesuietencollege te Toulouse,
waar hij tot den Katholieken godsdienst overging; kort daarna keerde hij echter weer
tot het Calvinisme terug en begaf hij zich naar Genève, waar hij voor het
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Cartesianisme gewonnen werd. Van 1675 tot 1681 doceerde hij wijsbegeerte aan
de academie te Sedan en na de opheffing van die instelling vond hij een toevlucht
te Rotterdam, waar hij dank zij den steun van den regent Adr. Paets (1630-1686)
beroepen werd op den zetel van de wijsbegeerte en de geschiedenis aan de pas
opgerichte illustre school. Nadat hij in 1684 voor een hem aangeboden professoraat
te Franeker bedankt had, werd hij in 1693, toen de bescherming van Paets hem
was ontvallen, op een aanklacht van zijn ambtgenoot P. Jurieu (1637-1713),
270
voorafgegaan door een langdurige en vinnige polemiek, wegens onrechtzinnigheid
ontslagen; hij is echter tot zijn dood te Rotterdam werkzaam gebleven.
Door zijn tijdschrift Nouvelles de la République des Lettres (sinds 1684), dat te
Amsterdam werd uitgegeven, wist Bayle niet enkel in Frankrijk, maar het meest
misschien nog in de Republiek, zijn ideeën over wetenschap, wijsbegeerte en religie
in populairen vorm aan den man te brengen. Het bracht hem met tal van Nederlandse
geleerden in betrekking en hij zag zich genoopt, zich ook van de wijsgerige en
theologische geschillen hier te lande op de hoogte te stellen. Het meest echter heeft
zijn invloed hier en elders gewerkt door zijn Dictionnaire historique et critique (4 dln.,
R'dam, 1695-97, verschillende malen herdrukt), een samenvatting in alphabetische
orde van de resultaten van de wetenschap der 17de eeuw, die hij door uitvoerige
commentaren voor het geletterd publiek toegankelijk had gemaakt. Zijn behandeling
van het trefwoord Spinoza, waar hij den wijsgeer voorstelt als den eerste, die het
atheïsme tot systeem heeft verheven, heeft een eeuw lang de houding van de
271
geleerde wereld in Nederland tegenover den wijsgeer bepaald. In de
opeenvolgende edities van de Dictionnaire is Bayle's bestrijding van Spinoza
voortdurend in scherpte toegenomen.
De belangrijkste eigen theorieën van Bayle zijn te vinden in de anonieme Critique
générale de l'Histoire du Calvinisme de M. Maimbourg (Villefranche = A'dam, 1682),
gevolgd door: Nouvelles lettres de l'auteur de la Critique etc. (t.z.p., 1685) en in het
pseudoniem verschenen Commentaire philosophique sur ces paroles de
Jésus-Christ: Contrains-les d'entrer (A'dam, 1686-88). Het posthume Système de
la philosophie (A'dam, 1737) is een samenvatting van zijn lessen.
29. Bayle is een verklaarde vijand van alle dogmatisme. Zijn eigen denken kwam
aanvankelijk het meest dat van Descartes nabij, maar het vertrouwen
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J.B. Kan, Bayle et Jurieu, Bull. de la Comm. pour l'hist. des Eglises wallonnes, IV (1890),
139-202.
Het artikel werd door F. Halma in het Nederlands vertaald en afzonderlijk uitgegeven: Het
leven van B. de Spinoza met eenige aanteekeningen over zijn bedrijf, schriften en gevoelens,
door den Heer Bayle, leeraar der wijsbegeerte te Rotterdam, Utr., 1698.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

214
op de zekerheid van het klaar en duidelijk inzicht is hem althans op theoretisch en
metaphysisch gebied geleidelijk ontvallen en zijn bewondering voor de Cartesiaanse
metaphysica heeft in zijn latere jaren plaats gemaakt voor een naturalistische
beschouwingswijze. Op Leibniz en Spinoza oefent hij uitvoerige critiek uit. Achter
al zijn beweringen staat per saldo de overtuiging, dat noch de grondstellingen van
den godsdienst, noch de grondbeginselen van de metaphysica in natuur en rede
een voldoenden grond kunnen vinden. Het menselijk verstand is immers naar zijn
mening wel bedreven in het negatieve, nl. in het ontdekken en aanwijzen van
dwalingen, maar niet bekwaam in het positieve, d.i. in het vinden van de waarheid
en het waarborgen van de zekerheid. Ook is ons kenvermogen te beperkt om steeds
zonder falen waar en vals te onderscheiden. Daardoor komt het, dat de mens
somtijds voor een eeuwige en door God geopenbaarde waarheid aanziet, wat in
werkelijkheid slechts dwaling en leugen is.
Met dit scepticisme verbindt Bayle nu een merkwaardigen vorm van fideïsme.
Wanneer wij moeten aannemen, dat alle zoeken naar waarheid en zekerheid met
het ‘natuurlijk licht’ der rede vruchteloos blijft, dan brengt dit ons tot het besluit, dat
het noodzakelijk is ons te verlaten op het ‘bovennatuurlijk licht’ der openbaring.
Tussen weten en geloven bestaat echter een onverkomelijke tegenstelling. De
geopenbaarde waarheden zijn niet boven, maar tegen de rede en alleen daarom
kan er enige verdienste in gelegen zijn, ze voor waar aan te nemen, terwijl de rede
ze als onwaar moet afwijzen. Als er ook maar het geringste inzicht in die waarheden
mogelijk was, dan zouden zij ophouden geloofswaarheden te zijn en omgezet worden
in wetenschappelijke hypothesen. De mens behoort zich daarom blindelings aan
de waarheden van het geloof te onderwerpen en kan dan God slechts danken voor
het hem geschonken geloof. Dat geloof is echter als zodanig aan alle redelijke
beoordeling onttrokken: de rede kan het zo min bestrijden als bevestigen. Het is
van een andere orde; zijn zekerheid heeft geen anderen grond dan dat het wordt
geloofd.
Deze opvatting over de verhouding van geloof en weten wordt door Bayle
aangediend als voor den gelovigen Christen en met name voor den Calvinist de
enig mogelijke. De wijsbegeerte, die het minst in strijd is met de geopenbaarde leer,
is het ‘pyrrhonisme’, omdat het den weg wijst naar het geloof.
In de praktijk van het geloof treden echter voor Bayle de formulieren van de
kerkelijke leer en de uiterlijke vormen van den eredienst op den achtergrond. Zelfs
vertoont zich bij hem een neiging tot piëtisme, die dan het pendant is van zijn afkeer
van alle leerstelligheid. Religie is een innerlijke houding, berustend op geweten en
eigen persoonlijke en subjectieve over-
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tuiging. Niemand heeft daarom het recht van een ander te verlangen, dat hij zal
geloven, wat hij zelf gelooft. Verdraagzaamheid jegens afwijkende gevoelens op
religieus gebied is dan ook in de samenleving een dringende eis. Alleen in de
openbare orde vindt zij haar beperking. De Katholieken worden daarom door Bayle
van de algemene verdraagzaamheid uitgesloten.
Uitgaande van het beginsel van de tegenstelling tussen geloof en weten heeft
Bayle daarvan de feitelijke bevestiging trachten te leveren, door, vooral in zijn
Dictionnaire, in den inhoud van de Christelijke leer de punten aan te wijzen, die naar
zijn mening met de rede, meer speciaal met de aangeboren begrippen van
rechtvaardigheid en naastenliefde, in strijd zijn, maar juist daardoor heeft hij, hoewel
zelf gelovig Christen, bij velen, ook in ons land, die in een zuiver irrationeel fideïsme
geen voldoende houvast konden vinden, de zekerheid van de Christelijke
geloofsovertuiging ondermijnd. Ook konden tal van bestrijders van den Christelijken
godsdienst, met name Voltaire en de Encyclopaedisten, aan Bayle's Dictionnaire
hun wapenen ontlenen.
30. Alleen op ethisch gebied heeft Bayle van zijn scepticisme afstand gedaan.
Hier acht hij het menselijk verstand in staat, los van elke metaphysische
vooronderstelling, met volkomen zekerheid, zonder gevaar van dwaling, leiding te
geven. De idee der zedelijkheid is voor den mens klaar en duidelijk en daardoor
voor geen twijfel vatbaar; de zedewet is hem als onontkoombare regel van handelen
aangeboren. De zedelijke waarde van dat handelen ligt echter uitsluitend in de
inwendige gezindheid.
Het beginsel van goed en kwaad is bij Bayle van zuiver-formelen aard: het bestaat
in de overeenstemming met het eigen geweten, welks uitspraken de mens in alle
omstandigheden behoort te volgen, al is hij zich er van bewust, dat het geweten
niet onfeilbaar is; ook het dwalend geweten immers is maatstaf van zedelijk-goed
handelen. Ook bij de interpretatie van de zedelijke voorschriften van den Bijbel is
het geweten, waar het ‘natuurlijk licht’ der rede in spreekt, de enige regel. Het
vervullen van den ethischen plicht staat echter geheel los van elke geloofsovertuiging.
Ook zonder Christen te zijn, kan men zedelijk-goed leven - de ‘atheïst’ Spinoza is
daar volgens Bayle een voorbeeld van - terwijl anderzijds de belijdenis van het
Christendom en de aanvaarding van de Christelijke zedewet nog allerminst waarborg
zijn voor een zedelijke levenshouding. Zelfs een samenleving, louter uit atheïsten
bestaande, zou nog een ethisch-zuivere levenspractijk kunnen opbrengen. Al met
al beschouwt Bayle een levensleiding, onafhankelijk van alle religie, als ideaal.
31. De fin-de-siècle-figuur van Bayle, zoals C.W. Roldanus hem
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noemt, heeft in Nederland het tijdperk der Verlichting ingeleid. Hoewel vreemdeling
zijnde, vormt hij toch door de actieve rol, die hij in het geestelijk leven van ons land
heeft gespeeld, een schakel in de traditie, die uit de erfenis van het Humanisme in
de Nederlanden is voortgekomen. Van de idealen en de gedachten, die den inhoud
van die erfenis uitmaakten, heeft hij er verschillende, in een vorm, waarin de
ontwikkeling van het Nederlandse geestesleven verdisconteerd was, aan de 18de
eeuw doorgegeven. Het verheffen van innerlijkheid en persoonlijke vroomheid boven
leerstelligheid en uiterlijken eredienst en het hoger schatten van het ethischgoede
leven dan van de zuivere bepaling van een geloofsstandpunt had reeds de erflaters
na aan het hart gelegen. Door de overheersing van het Calvinisme en door de
dogmatische twisten, die de gehele 17de eeuw zo intens hebben beroerd, was dat
in het bewustzijn van ons volk geleidelijk op den achtergrond gedrongen.
Remonstranten en Socinianen, Libertijnen, Collegianten en piëtisten van velerlei
soort hadden echter, ieder op hun wijze, de traditie voortgezet, zij het dan vaak in
vormen, die meer en meer van de oorspronkelijke bedoeling gingen afwijken. Aan
het ideaal der verdraagzaamheid was door de leerstellige verdeeldheid veel schade
berokkend, maar de gedachte der gewetensvrijheid, die aan het staatsleven van
de Republiek ten grondslag lag en door ruimziende regenten, vaak tegen het drijven
van godsdienstige ijveraars in, zo lang mogelijk werd geeerbiedigd, had althans de
ergste excessen van de intolerantie bedwongen. Door zijn theorie van de beperktheid
en de relativiteit van het menselijk kennen, van de rechten van het dwalend geweten
en van de scheiding van levenspractijk en geloofsovertuiging heeft Bayle aan dat
alles een theoretischen grondslag gegeven. Daarmede is in het proces van
verwereldlijking en rationalisering, dat de idealen van de Bijbelse Humanisten in
den loop van de 17de eeuw hadden doorgemaakt, een mijlpaal bereikt. In de 18de
eeuw zal dit proces nog verder worden voortgezet. Bayle is in menig opzicht de
leermeester van die eeuw.
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Derde hoofdstuk
Ervaringswijsbegeerte en verlichting
Inleiding
1. Het beeld van het wijsgerig leven van de 18de eeuw is weinig aantrekkekelijk.
Het Aristotelisme, dat hier en daar nog als van ouds werd onderwezen, heeft vrijwel
alle levenskracht verloren. Cartesiaanse gedachten zijn diep in het gehele
beschavingsleven doorgedrongen en blijven daar hun invloed uitoefenen, vaak
zonder dat men zich van den oorsprong van die gedachten bewust is. De
methodische elementen van het denken van Descartes, met name de methodische
twijfel als uitgangspunt van wetenschaplijk onderzoek en het klaar en duidelijk inzicht
als criterium van waarheid en zekerheid zijn in de geleerde wereld gemeengoed
1
geworden, waar niet meer over getwist wordt. Zijn anthropologie en zijn metaphysica,
waar door velen nog aan wordt vastgehouden, worden geleidelijk door toevoeging
van elementen uit het rationalisme van Leibniz-Wolff en het empirisme van Locke
tot in het onherkenbare gewijzigd. Zijn physica moet reeds in de eerste helft der
eeuw plaats maken voor een ‘philosophia experimentalis’ of ‘proefondervindelijke
wijsbegeerte’ naar den geest en de beginselen van Is. Newton (1642-1727), waar
ook gedachten van Locke in waren opgenomen, maar die met haar inductieve
methode zonder al te ingrijpende veranderingen kon aansluiten bij de experimentele
physica, zoals die reeds in de school van Descartes was bedreven. De aandacht
wordt zó door de natuurwetenschap en de door haar gevolgde werkwijzen geboeid,
dat de metaphysische belangstelling gaandeweg vermindert. ‘De hoogleeraar in de
2
wijsbegeerte is van nu voortaan, zoals Land het uitdrukt, in de eerste plaats
beoefenaar van de natuurwetenschappen.’ Toch bleven ook logica, ethica en
metaphysica bij voortduring op het program van het wijsgerig onderwijs figureren.
In de laatste werden bij voorkeur Leibniz en Wolff gevolgd, omdat men bij hen de
spiritualistische wereldbeschouwing, die als onmisbare vooronderstelling voor het
Christelijk geloof in al zijn vormen werd aangezien, het best beveiligd achtte. Aan
een realistische denkwijze werd on-
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As a set of unconscious assumptions integrated into the various modes of men's lives,
Cartesianism did not die, of course - its logical method was axiomatic for philosophie minds
and its stylistic purification a literary habit. R.L. Colie, Light and Enlightenment, Cambridge,
1957, 66.
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veranderd vastgehouden. Wie zich door het empirisme van Locke aangetrokken
voelde, behoefde daarom diens idealisme nog niet over te nemen.
Het overmoedig rationalisme van de vorige generatie is geheel verdwenen. Het
empirisme heeft geleid tot een schroomvallig voorbehoud tegenover alle
metaphysische kennis, dat slechts door de Christelijke geloofsovertuiging van de
wijsgerige denkers aan de verleiding van het scepticisme wist te ontkomen.
Tegenover het atheïsme, waarvan Spinoza en Hobbes als de voormannen golden,
werd hoog opgegeven van de wijsheid van God in zijn schepping en van de
dienstbaarheid van de stoffelijke natuur aan Gods doeleinden. In vele gevallen werd
zelfs een toevlucht gezocht in een fideïstische houding, die voor zelfstandige
wijsgerige bespiegeling weinig plaats meer liet. Men had te weinig behoefte aan
een zuiver-wijsgerige wereldverklaring om zich aan enig stelsel te binden en wie
aan het geheel van zijn denken een naam wilde geven, koos daarvoor bij voorkeur
dien van eclecticisme. Zo ontstond geleidelijk een zekere gemeenschappelijke
overtuiging op realistische basis, die haar spiritualistische inspiratie aan Descartes
bleef ontlenen en van waaruit zowel Spinozisme en scepticisme als de excessen
van het empirisme konden worden bestreden en de eigen causaliteit van de
geschapen oorzaken tegen het occasionalisme van den voortijd kon worden
verdedigd.
2. Ook ditmaal heeft de overgang van oud naar nieuw zich geleidelijk voltrokken;
aan het bewustzijn van de tijdgenoten heeft deze zich voorgedaan als een
noodzakelijke ontwikkeling, die vooral door den vooruitgang van de exacte
3
wetenschap bepaald werd. Botsingen met het Aristotelisme doen zich niet meer
voor: het conflict tussen oud en nieuw was reeds in de vorige eeuw tussen
Aristotelisme en Cartesianisme uitgevochten. Ook met de theologie heeft de
‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ nauwelijks meer contacten, laat staan conflicten.
De wijsbegeerte heeft van Descartes geleerd haar eigen weg te gaan en nu zij zich
zoveel minder dan vroeger met metaphysica inlaat, kruist die weg zich nog maar
zelden met dien van de theologie.
Door de snel voortschrijdende mathematische fundering en inkleding van de
natuurwetenschappen is de kloof tussen haar en de ‘bespiegelende wijsbegeerte’
nog verbreed. In de eerste helft van de 18de eeuw hebben echter verschillende
beoefenaars van de natuurwetenschappen belangrijk werk geleverd voor de
wijsgerige wetenschapsleer en met name voor de prolegomena tot de
natuurwetenschap. Onder deze treedt vooral de Leidse hoogleraar W.J.
's-Gravesande (1688-1742) naar voren.
3. In de tweede helft van de 18de eeuw kreeg het rationalisme van de
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Zie hierover: E.J. Dijksterhuis, De natuurwetenschap in de eeuw der Verlichting, UH, II
(1955-56), 1-15.
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Verlichting, uit Frankrijk en Engeland geïmporteerd, in steeds breder kringen, in en
4
buiten het hoger onderwijs, vasten voet. Daartoe is niet weinig bijgedragen door
de vele vreemdelingen, vooral uit de twee juist genoemde landen, die zich om
redenen van afwijkende religieuze voorstellingen of vrijzinnige denkwijze in hun
vaderland niet meer konden handhaven en in de Republiek voor langeren of korteren
tijd een toevluchtsoord vonden. Ook werden de nieuwe denkbeelden onder het
Nederlandse lezerspubliek verspreid door de talrijke boeken, die om hun vrijgeesterij
of hun revolutionair karakter in het eigen land van de schrijvers de censuur niet
konden passeren en dan hier te lande drukkers en uitgevers vonden.
Het onbevangen vertrouwen, dat de Verlichting in de rede stelde, deed de
waardering voor de wijsbegeerte in die mate toenemen, dat sommigen van haar de
zelfstandige oplossing van alle problemen van mens en wereld en de onfeilbare
leiding van enkeling en samenleving meenden te mogen verwachten. Anderen,
vooral onder de theologen, wilden daarentegen van de autonomie van het wijsgerig
denken zo min iets weten als hun voorgangers in de 17de eeuw en bleven met de
Voetiaanse traditie de gedachte van de onafhankelijkheid van rede en wijsbegeerte
tegenover geloof en openbaring principieel afwijzen.
De resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek gaan nu ook ‘in cultureel
geïnteresseerde, maar niet wetenschappelijk geschoolde kringen der maatschappij’
5
in sterke mate de belangstelling trekken. Los van de Christelijke geloofsovertuiging,
waarmede zij bij de beoefenaars van de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ in de
eerste helft der eeuw nog zo nauw waren verbonden, leveren de
natuurwetenschappelijke denkbeelden thans hun bijdrage tot de vorming van een
wereldbeschouwing, die weldra een zuiver naturalistisch voorkomen zal krijgen. Als
de verschijnselen van de natuur met behulp van de begrippen der mechanica een
adaequate verklaring kunnen vinden, dan is het, zo meende men, niet meer nodig
een transcendenten schepper en bestuurder van de wereld aan te nemen en behoeft
aan de dienstbaarheid van de natuur aan de haar door God gestelde doeleinden
niet meer te worden gedacht.
4. Het rationalisme van de Verlichting heeft bij velen, vooral onder de geletterde
burgerij, de grondslagen van de Christelijke geloofsovertuiging aangetast. De
‘natuurlijke godsdienst’, aanvankelijk bedoeld om aan het Christendom een
redelijk-verantwoorden ondergrond te verschaffen, is in
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A.W. Bronsveld, Oorzaken der verbreiding van het rationalisme in ons land, diss. Utr., R'dam,
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1862; W.J.F. Nuyens, De invloed der philosophie van de XVIII eeuw op Nederland, OW
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hoofd en hart van tal van ontwikkelden, ook zonder dat zij daarom de kerkelijke
gemeenschap verlieten, de plaats gaan innemen van de kerkelijke leerstellingen.
5. De tweede helft van de 18de eeuw, die zich in Frankrijk zo graag als ‘le siècle
philosophique’ liet aanduiden, heeft ook in ons land de pretentie gehad, bij uitstek
wijsgerig te mogen heten. De wijsgerige bespiegeling vertoont echter in dezen tijd
slechts een uiterst geringen diepgang. Aan de kern van de wijsgerige problematiek,
waar het voorgeslacht zich zo intens mee bezig had gehouden, kwam men niet
meer toe, of men maakte er zich met een algemeenheid van af. Op den duur is
vrijwel geheel het wijsgerig denken van ons land gekanaliseerd in den vlakken
stroom der common-sense-philosophie, waar zowel empirisme als rationalisme, of
wat daarvan nog over was, zich in thuis konden voelen, en die naar de algemene
overtuiging van de insiders van die dagen het best met den geest van ons volk
overeenkwam. Opnieuw wordt contact gezocht met de denkers van de Oudheid,
van wie Cicero thans de favoriet is. Het dogma van de onfeilbaarheid van het ‘gezond
verstand’, uit het samengaan van rationalistische en empiristische grondgedachten
geboren en zonder voorbehoud aanvaard, leidde tot de constructie van een
philosophie, die vooral op algemene instemming uit was, haar hechtsten steun vond
in het vanzelfsprekende en daardoor onvermijdelijk in gemeenplaatsen moest
vervallen. Critische bezinning scheen a priori te moeten worden uitgesloten, de
moeilijkheden van het denken werden ontlopen, het dilettantisme vierde hoogtij,
maar de grote massa van het lezend publiek voelde zich bevredigd.
6. De Nederlandse common-sense-philosophie van de 18de eeuw heeft een
omvangrijke litteratuur aan boeken en vlugschriften, tijdschriftartikelen en antwoorden
op prijsvragen in de wereld gebracht, maar er is slechts weinig bij, dat historisch
van betekenis kan worden geacht.
Een gelukkige uitzondering in dezen geestelijk armen tijd wordt gevormd door Fr.
Hemsterhuis (1721-1790), wijsgeer van formaat en fijnzinnig stylist, die met de
common-sense-philosophie een herleving van het Platonisme deed samengaan.
Hemsterhuis was echter te individualistisch van denkvorm om in eigenlijken zin
school te kunnen maken. Toch heeft zijn invloed nog in de 19de eeuw in Nederland
en daarbuiten nagewerkt.

1. De wijsbegeerte aan de hogescholen
1. De beroemde natuurkundige Chr. Huygens en de Leidse hoogleraar in de
wijsbegeerte B. de Volder zijn reeds in dit boek genoemd als de eersten in
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Nederland, die aan Newton's Philosophiae naturalis principia mathematica (Lond.,
6
1687) aandacht hebben geschonken. Dat wil intussen niet zeggen, dat zij ook
onverdeelde instemming met die beginselen zouden hebben betuigd. Door Huygens
werd het krachtbegrip van Newton als onmechanisch verworpen en zijn
gravitatietheorie als een terugval in overwonnen geachte Middeleeuwse opvattingen
7
beschouwd, terwijl de Volder van het strenge mechanicisme van de Cartesiaanse
physica nooit is losgekomen. De ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’, die aan de
hogescholen van de Republiek in de 18de eeuw werd gedoceerd, zou echter van
Newton de voornaamste richtlijnen voor haar werkwijze ontvangen. Die richtlijnen
schreven voor, van de verschijnselen uit te gaan en te trachten die tot enkele
algemene beginselen en wetten terug te brengen. Waar het complexe verschijnselen
betrof, moest van de ‘resolutieve’ en de ‘compositieve’ methode worden gebruik
gemaakt om het verschijnsel in zijn geheel als noodzakelijk gevolg van de
samenwerking van verschillende oorzaken te kunnen verklaren. Dit behoefde aan
de bevoegdheid van de rede ten aanzien van de ervaring niet te kort te doen; zij
kon aan haar streven naar eenheid de vrije baan laten, maar mocht aan de
verschijnselen niet meer haar eigen beginselen en wetten opleggen, zoals haar
door Descartes vergund was, doch moest integendeel a posteriori de wetmatigheid
en den innerlijken samenhang in de verschijnselen trachten op te sporen. Al wat
niet uit de verschijnselen kon worden afgeleid, moest als hypothese worden
beschouwd en aan hypothesen van physischen, metaphysischen of mechanischen
aard, of die hun steun vonden in occulte kwaliteiten, mocht naar het eigen woord
8
van Newton in de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ geen plaats worden gelaten.
2. Onafhankelijk van dit door Newton ontworpen program van natuuronderzoek
is echter ook van Nederlandse zijde en wel door den groten vertegenwoordiger van
de mechanistische natuurwetenschap op Cartesiaansen grondslag, CHR. HUYGENS
9
(1629-1695) in zijn Traité de la lumière (1690) een eigen bijdrage geleverd tot de
bepaling van zin en waarde van de natuurwetenschappelijke begripsvorming. In de
natuurwetenschap, met name in de physica, kan volgens Huygens niet een zo
klaarblijkelijk inzicht worden verkregen als de bewijsvoeringen van de zuivere
wiskunde opleveren. Bij gebrek aan een ‘intuïtieve’ zekerheid omtrent de physische
grondbe-

6
7
8
9

Zie blz. 159.
E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld, A'dam, 1950, 525.
2

F. Sassen, Geschiedenis van de Nieuwere Wijsbegeerte tot Kant, Antw.-Nijm., 1946, 231-232;
H.J.E. Beth, Newton's Principia, Gron., 1932.
NNBW, I, 1180-1186; Dijksterhuis, Mechanisering, 405-419, 503-509, 525-528; R. Dugas,
Huygens devant le système du monde, entre Descartes et Newton, Comptes rendus Acad.
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grippen moet men zich in de physica tevreden stellen met een ‘morele’ zekerheid,
die echter een zo hogen graad van waarschijnlijkheid kan bereiken, dat zij practisch
bij een strict bewijs niet ten achter blijft. Immers, wanneer de besluiten, die men,
uitgaande van een bepaald grondbegrip, getrokken heeft, volledig door de ervaring
worden bevestigd, wanneer nieuwe waarnemingen op grond van die besluiten
kunnen worden voorspeld, en het experiment de juistheid van die voorspellingen
kan aantonen, dan is daarmede de hoogste graad van zekerheid bereikt, die aan
de physica vergund is. De Nederlandse beoefenaars van de ‘proefondervindelijke
wijsbegeerte’ hebben deze gedachten verder uitgewerkt; in de theorie van Newton
10
meenden zij de gezaghebbende bevestiging daarvan te vinden.
3. De eerste sporen van directen invloed van Newton vinden wij bij BERN.
11
NIEUWENTIJT (1654-1718), leerling van de Volder en Craanen te Leiden, later
geneesheer en burgemeester te Purmerend, die in den besloten kring van een
‘college’ in zijn woonplaats natuurkundige proeven vertoonde ‘tot staving van
12
Newton's theorieën’. Van zijn vorming te Leiden had Nieuwentijt een oprechten
eerbied voor de wijsbegeerte van Descartes meegekregen, maar later leek die hem
te zeer op vooronderstellingen gegrond te zijn om hem blijvend te kunnen voldoen.
Zijn eigen wijsgerig standpunt is dan niet geheel duidelijk, al kan worden gezegd,
dat zijn denken in empiristische richting gaat. Hij kan niet zonder meer als aanhanger
van Newton worden beschouwd. Spinoza is door hem bestreden.
In Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en
7

13

ongeloovigen (A'dam, 1715, 1759) heeft Nieuwentijt blijk gegeven van zijn
veelomvattende kennis op het gebied der natuurwetenschappen, welke hem in dit
boek echter alleen als materiaal dient voor den opbouw van een teleologisch
argument voor het bestaan van God. Hij geeft zich daarbij nauwkeurig rekenschap
van de door hem gevolgde empirische methode; van metaphysische argumenten
wil hij geen gebruik maken.
Van geheel anderen aard is het latere werk Gronden van sekerheid, of de regte
betoogwijze der wiskundigen, so in het denkbeeldige als in het sakelijke

10
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12
13

E. Cassirer, Die Phil. der Aufklärung, Tübingen, 1932, 79-80.
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(posthuum, A'dam, 1720, 1739). St. von Dunin Borkowski noemt het ‘eines der
14
bedeutendsten Werke aller Zeiten zur wissenschaftlichen Methode überhaupt’ en
in den jongsten tijd heeft het opnieuw de aandacht getrokken van
wetenschapstheoretici en beoefenaars der symbolische logica. Hier gaat Nieuwentijt
zuiver analytisch en descriptief te werk, handelend over het verschil tussen zuivere
en toegepaste wiskunde en over de verwantschap van wiskunde en logica. De
zuivere wiskunde houdt zich bezig met ‘zuivere denkbeelden’, denkmaaksels of
entia rationis, waaraan niets in de werkelijkheid beantwoordt; zij behoeven slechts
mogelijk te zijn. Daar nu de uit hen afgeleide stellingen alleen gelden in de
veronderstelling van de formele juistheid van deze denkmaaksels, hebben zij steeds
een voorwaardelijk karakter. Over de werkelijkheid kunnen zij ons niets leren. De
‘sakelijke denkbeelden’ daarentegen, waarmede de toegepaste wiskunde te werk
gaat, dienen in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid, waar zij op moeten
worden toegepast. Die overeenstemming is echter alleen dan verzekerd, wanneer
zij gegrond zijn op de waarneming en wanneer niet gewerkt wordt met hypothesen.
Is aan die dubbele voorwaarde voldaan, dan kan met de ‘sakelijke denkbeelden’
op dezelfde wijze worden geredeneerd als met de ‘zuivere’. Uitvoerig gaat Nieuwentijt
in op de eisen, die aan de gevolgelijkheid van de redenering in wiskunde en
natuurwetenschap moeten worden gesteld. Vooronderstellingen wil hij zo veel
mogelijk uitschakelen. Zijn waarheidsbegrip is Aristotelisch, maar hij verbindt
daarmede als criterium voor de waarheid het Cartesiaanse klaar en duidelijk inzicht.
Aan de hand van de door hem opgestelde regels voor de redenering tracht
Nieuwentijt in het vierde deel van zijn boek de wiskundige betoogwijze van Spinoza
te ontzenuwen. In het vijfde deel komt hij te spreken over de waarde van de
wijsgerige bespiegelingen en geheel in de lijn van zijn empiristische
beschouwingswijze houdt hij deze, voor zover zij pretenderen ons over de
werkelijkheid in te lichten, zonder hulp van het woord Gods slechts voor een
philosophie der onwetendheid. Zo eindigt ook Nieuwentijt's empirisme in een
fideïsme, dat hij met vele natuuronderzoekers van zijn tijd gemeen had. In hoever
zijn denkbeelden op het nageslacht hebben ingewerkt, is nog moeilijk na te gaan,
al worden zijn naam en zijn geschriften door lateren dikwijls genoemd, soms zelfs
in één adem met die van de grote denkers van zijn tijd: Newton, Leibniz en Locke;
ook in Rousseau's Emile komt zijn naam voor.
4. Voor de algemene aanvaarding van de beginselen der ‘proefondervindelijke
wijsbegeerte’ is in Nederland vooral door den beroemden genees-
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15

kundige HERM. BOERHAAVE (1668-1738), sinds 1709 hoogleraar te Leiden, de weg
bereid. Hij was bij W. Senguerdius in de wijsbegeerte gepromoveerd op De
distinctione mentis a corpore (Ldn., 1690), waarin hij een gematigd Cartesianisme
voorstond en de anthropologische theorieën van Hobbes en Spinoza bestreed. De
sterke nadruk op de onstoffelijkheid en onsterfelijkheid van de ziel is bij hem meer
de vrucht van religieuze overtuiging dan van wijsgerige bezinning. Daarnaast wijst
hij op de nauwe samenwerking van ziel en lichaam, maar aard en grond van die
samenwerking blijven hem duister. Later heeft hij zich wel voor Leibniz' theorie der
vooruitbestemde harmonie uitgesproken, maar hij gaf toe, dat deze de verschijnselen
niet afdoende kon verklaren. De betekenis van Boerhaave voor de geneeskunde is
vooral gelegen in het opstellen en uitvoeren van een methode, die uitsluitend op de
waarneming gebaseerd zou zijn en het lichamelijke leven zou bestuderen naar de
stoffelijke verschijnselen, waarin het zichtbaar wordt, zonder dat daarmede aan den
eigen aard van het psychische leven zou worden tekort gedaan. Van dit empirisme
heeft hij in wijder verband belijdenis gedaan in zijn rectorale rede De comparando
certo in physicis (Ldn., 1715), waarin hij Descartes op physisch gebied bij Newton
ten achter stelde en alle afleiding van physische stellingen uit metaphysische
beginselen als onvoldoende gegrond afwees. Waarneming is de enige veilige weg
naar de kennis der natuur; de beginselen en de eerste oorzaken der dingen blijven
ons verborgen; door de gegevens der zintuigen kunnen wij althans hun
eigenschappen leren kennen. Het overmoedig vertrouwen op de macht der rede,
waar Descartes in was voorgegaan, is vervlogen; de invloed van Locke doet zich
gelden. Dat een Cartesiaan als de Franeker hoogleraar R. Andala tegen zulk een
verloochening van de grondgedachten van den meester in het geweer kwam, is
licht te begrijpen, maar toen hij in zijn Apologia pro vera et saniore philosophia
(Fran., 1718) Boerhaave van scepticisme en ongodisterij beschuldigde, eiste deze
van den Franeker senaat genoegdoening en eerherstel, welke hem inderdaad
werden geschonken.
5. De invloed van Newton is op het wijsgerig leven in Nederland voor goed gaan
16
werken, toen de Haagse jurist W.J. 's-GRAVESANDE (1688-1742), die reeds
verschillende natuurwetenschappelijke publicaties op zijn naam had staan, van een
ambtelijke reis naar Engeland bij gelegenheid van
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de kroning van koning George I (1715) als overtuigd aanhanger van de nieuwe
wetenschappelijke denkbeelden terugkeerde en in 1717 tot hoogleraar in de wisen sterrekunde te Leiden werd benoemd. Na den dood van W. Senguerdius (1724)
werd hem ook het onderwijs in de natuurkunde en de leiding van het physisch
laboratorium opgedragen, in 1734 werd hij daarenboven belast met de logica en de
ethica.
Reeds in zijn eerste oratie De matheseos in omnibus scientiis, praecipue in
physicis usu (Ldn., 1717) gaf 's-Gravesande zich er rekenschap van, dat elke
voorspelling van verschijnselen op grond van bepaalde waarnemingen het axioma
van de gelijkvormigheid van de natuur veronderstelt. Dit axioma is echter naar zijn
mening niet van streng logischen, doch van pragmatischen aard; tot zijn geldigheid
kan niet uit een noodzakelijkheid van denken, maar alleen uit een noodzakelijkheid
van handelen worden besloten. Immers, alle handelen en alle omgang met mensen
en met dingen zouden onmogelijk worden, indien er niet meer op zou kunnen worden
gerekend, dat datgene, wat een vroegere voortgezette ervaring geleerd heeft, op
analoge wijze ook in de toekomst zal blijven gelden. Met de mogelijkheid, dat de
natuur slechts bij benadering gelijkvormig is, moet echter rekening worden gehouden.
Wij moeten ons derhalve op dit gebied met analogiebesluiten tevreden stellen en
wij kunnen dat op goede gronden doen, daar wij immers alles voor waar moeten
houden, waarvan de ontkenning aan den mens de middelen voor zijn aards bestaan
en de mogelijkheid van zijn gemeenschapsleven zou ontnemen. E. Cassirer heeft
17
er op gewezen, dat door deze opvatting van 's-Gravesande de zekerheid van de
natuurwetenschap op een vooronderstelling van biologischen en sociologischen
aard komt te berusten. Ook het beroep van 's-Gravesande op den Schepper der
natuur, die ons genoodzaakt heeft op dit gebied analogisch te redeneren, en op
Gods goedheid, die niet zal toelaten, dat de wetten der natuur tot schade van de
mensheid aan verandering onderhevig zouden zijn, betekent slechts een verplaatsing
van de moeilijkheid naar theologisch terrein en kan de logische noodzakelijkheid
en objectieve geldigheid van de op zulk een veronderstelling berustende redenering
uiteraard niet waarborgen. Daarmede is echter de deur geopend voor de dreiging
van scepticisme. Voor het geloof aan den Schepper als grondslag voor de overtuiging
van de gelijkvormigheid der natuur zal D. Hume (1711-1776) op psychologische
gronden het zuiver immanente en van elk metaphysisch karakter ontdane belief in
de plaats stellen. De gelovige Christen 's-Gravesande, wien de verwijzing naar den
Schepper even weinig moeilijk viel als Newton, heeft deze ontwikkeling nog niet
kunnen voorzien.
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6. Van de betekenis van het werk van 's-Gravesande voor de natuurkunde behoeft
hier geen melding te worden gemaakt. In de Physices elementa mathematica
experimentis confirmata sive introductio ad philosophiam Newtonianam (Ldn., 1719,
2

3

1725, 1742, Ned. vert. door J. Engelman, Ldn., 1743) heeft hij de taak van de
nieuwe ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ omschreven; het boek is een handleiding
voor het experimenteel onderzoek en een beschrijving van de daarbij gebruikte
apparaten, waarvan er een aantal aan zijn vinding te danken waren. Een verkorte
3

editie, Philosophiae Newtonianae institutiones (Ldn., 1723, 1744) liet hij later volgen.
De Introductio ad philosophiam, metaphysicam et logicam continens (Ldn., 1736,
2

1737, Fr. vert., Ldn., 1737, Ned. vert., A'dam, 1746) geeft ons een beeld van
's-Gravesande's opvattingen op het gebied van de ‘bespiegelende wijsbegeerte’.
De zijnsleer is nagenoeg die van de Cartesiaanse Scholastiek der 17de eeuw, maar
een enkele gedachte van Locke is daarmee verbonden. Alle zijn wordt onderscheiden
in zelfstandigheden en bijkomstigheden, welke laatste ook modi of attributen worden
genoemd. Wij kennen de zelfstandigheden alleen door haar attributen; wat zij in
zich zelf zijn, blijft voor ons volkomen verborgen. De zelfstandigheden worden verder
onderscheiden in denkende en niet denkende. Van de denkende kennen wij er
slechts twee: God en de ziel, hoewel er ongetwijfeld nog meer zijn; ook kennen wij
slechts twee zelfstandigheden, die niet denken: de ruimte en de stof. In de denkende
zelfstandigheid of persoon is met de actuele kennis een zodanige herinnering aan
de vroeger verworven kennis verbonden, dat met het bewustzijn van het actuele
bestaan de herinnering aan het bestaan in het verleden samengaat.
De anthropologie van 's-Gravesande wijkt van die van Descartes af. De ziel is
onstoffelijk, maar haar wezen bestaat niet in het (actuele) denken: wel heeft zij het
vermogen tot denken, maar het is niet uit te maken, of zij altijd denkt of niet. Ziel en
lichaam, hoewel twee afzonderlijke zelfstandigheden, zijn nauw verbonden. Elke
gedachte beantwoordt aan een bepaalde beweging in het lichaam en de ziel is bij
de uitoefening van haar vermogens van den gezonden toestand van het lichaam
afhankelijk. Omtrent den aard van de verbinding van ziel en lichaam lijkt het
's-Gravesande echter moeilijk een beslissing te nemen, omdat wij immers niet weten,
wat de ziel, noch wat het lichaam is. Een wederzijdsen invloed wil hij niet zonder
meer uitsluiten. Door de theorie van de vooruitbestemde harmonie van Leibniz is
hij niet overtuigd. Het occasionalisme van Malebranche is naar zijn mening niet
overeen te brengen met de wijsheid Gods. Zelf zoekt hij met beiden de oplossing
in de opperste causaliteit van God, maar hij laat daarbij ook een plaats open voor
de werkdadigheid van de causae secundae, in dien zin, dat de werking van die
oorzaken bij elke van haar verrichtingen afhangt van den
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enigen en eeuwigen act van Gods wil, waardoor Hij eens en voorgoed de orde in
het wereldgebeuren en de plaats van elk verschijnsel in den samenhang van dat
gebeuren heeft vastgesteld.
Met betrekking tot de vraag naar den oorsprong van de kennis staat het voor
's-Gravesande buiten twijfel, dat de ziel haar eigen wijze van bestaan en haar eigen
aandoeningen onmiddellijk waarneemt. De oorsprong van onze kennis van de dingen
van buiten lijkt hem echter noch door de theorie van de aangeboren begrippen,
noch door de oplossing van Leibniz of door die van Malebranche voldoende te
worden opgehelderd, zodat hij zich van een oordeel daaromtrent wenst te onthouden.
Het empirisme van Locke speelt in dit verband voor hem nog geen rol.
In de logica wordt, zoals te verwachten was, door 's-Gravesande uitvoerig ingegaan
op de analogieredenering; als haar grondslag wijst hij, evenals vroeger in zijn
inaugurale rede, het beginsel aan, dat het heelal geregeerd wordt door algemene
en constante wetten. Van het pragmatisch karakter van dat axioma heeft hij thans
echter afgezien: hij voert het uitsluitend terug op Gods wil. In zijn rectorale rede De
evidentia (Ldn., 1734) had hij intussen nog eens duidelijk uitgesproken, dat in de
physica slechts een morele zekerheid te bereiken valt. Zijn OEuvres philosophiques
et mathématiques werden na zijn dood door J.N.S. Allamand uitgegeven (A'dam,
1774).
7. Op den zetel der wijsbegeerte te Leiden was B. de Volder bij zijn aftreden in
1705 opgevolgd door den uit Frankrijk uitgeweken predikant JAC. BERNARD
18
(1658-1718), eerst lector, later (1712) gewoon hoogleraar. Geen van zijn twee
oraties, De philosophiae studio hodie a pluribus neglecto immo et quibusdam inviso
et suspecto (Ldn., 1706) en De philosophiae utilitate ejusque ad caeteras disciplinas
comparandas necessitate (Ldn., 1712), geeft over zijn wijsgerig standpunt enige
opheldering. Het heet, dat hij aanvankelijk aanhanger was van Descartes, later van
Newton. Evenals Bayle was hij een voorstander van verdraagzaamheid. In zijn De
l'excellence de la religion chrétienne (A'dam, 1714) liet hij echter een waarschuwing
horen tegen het opkomende deïsme. Van 1699 tot 1710 en van 1716 tot 1718 voerde
hij de redactie van de Nouvelles de la République des Lettres.
19
8. Bernard's opvolger, JAC. WITTICHIUS (1677-1739), oomzegger van Chr.
Wittichius, kan als de laatste vertegenwoordiger van de Cartesiaanse
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wijsbegeerte aan de Leidse hogeschool worden beschouwd. Hij was te Franeker
en te Leiden in de philosophie en de theologie opgeleid en fungeerde sinds 1704
als hoogleraar in de wijsbegeerte te Duisburg, tot hij in 1718 naar Leiden werd
beroepen, waar hem eveneens de wijsbegeerte, in 1734 ook de wis- en sterrekunde
werd opgedragen. In 1717 was Wittichius voor een leerstoel te Groningen
aangezocht, maar hij werd door den Groninger hoogleraar A. Driessen (1684-1748)
op grond van zijn Leids proefschrift De natura Dei (Ldn., 1711) openlijk van
Spinozistische dwalingen beschuldigd, hetgeen een pennestrijd ten gevolge had,
die bij Wittichius' intrede te Leiden nog niet was geëindigd. In De natura Dei schrijft
Wittich in onderscheid met Spinoza aan God alleen cogitatio, niet extensio toe. De
theorie van Geulincx, dat God de uitgebreidheid op eminente wijze zou bezitten,
kan hem niet bevredigen. Wanneer de vraag wordt gesteld, hoe God, die louter
geest is, de wereld met haar uitgebreidheid heeft kunnen scheppen, dan moet de
wijsbegeerte daar met een non liquet op antwoorden; de menselijke rede raakt hier
aan de grens van haar vermogen. Het staat echter voor Wittich vast, dat God niet
als immanente, maar als transcendente oorzaak van de wereld moet worden
beschouwd. In zijn oratie De evidentia et certitudine, in quibus philosophiae partibus
illa reperiatur (Ldn., 1718) geeft hij aan Descartes de eer, het eerst voor waarheid
en zekerheid een volstrekt onbetwijfelbaren grondslag te hebben gevonden. Absolute
zekerheid kan echter alleen worden verkregen in de wiskunde en in de metaphysica,
voor zover daarin de wiskundige methode wordt toegepast. De physica kan het niet
verder brengen dan tot een waarschijnlijkheid, die hierin bestaat, dat het
tegengestelde weliswaar niet onmogelijk is, maar niet bewezen kan worden. Voor
ethica en politica geldt hetzelfde. De analogische redenering, waar Wittich's
ambtgenoot 's-Gravesande op physisch gebied zoveel waarde aan hechtte, komt
bij hem niet voor. Dat hij geen grote gedachte had van het natuuronderzoek, dat
door 's-Gravesande onder den naam van ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ werd
beoefend, blijkt uit zijn rectorale rede De affectibus animi (Ldn., 1728), waarin hij
betoogt, dat de kennis van de gehele organische en anorganische natuur en van
alle bewegingen in het heelal den mens niet kan baten, wanneer hij geen weet heeft
van hetgeen tot bevordering van zijn waarachtig geluk strekt. De ethiek is dan ook
het voornaamste deel van de wijsbegeerte en daarvoor is kennis nodig van de
aandoeningen van de ziel, die Wittich aan de hand van Descartes beschrijft. De
affectus animi zijn niets anders dan duistere en verwarde voorstellingen, voortkomend
uit de strikt gedetermineerde bewegingen van het lichaam. Zij zijn voor den mens
een oorzaak van geestelijke onrust, een beletsel voor de deugd, de bron van alle
kwaad. Alleen door klaar en duidelijk inzicht kun-
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nen zij worden overwonnen. Toen Wittich echter later het hoogleraarschap in de
wiskunde met een rede De infinito (Ldn. 1734) aanvaardde, had het Cartesiaans
vertrouwen op de oppermachtige rede en haar inzicht hem begeven en was de
waarde van het moderne natuuronderzoek in zijn ogen naar evenredigheid gestegen.
Al kan de menselijke geest de innerlijke natuur der dingen niet doorzien - de kennis
daarvan is aan den Oneindigen Geest Gods voorbehouden - en al is aan den mens
slechts de kennis van de uitwendige eigenschappen van sommige dingen gegund,
toch heeft hij in de wiskunde en in de aan proefnemingen opgedane ervaring de
sleutels in de hand, die hem de geheimen der natuur kunnen ontsluiten. Maar om
die ontsluiting alleen is het Wittich toch niet te doen; de kennis van de natuur heeft
voor hem nog een verdere betekenis: zij draagt bij tot de beoefening van de deugd
en tot vervulling van den plicht tegenover zichzelf en tegenover anderen. Zo vindt
het natuuronderzoek zijn uiteindelijke doelstelling weer in de ethica.
9. In den loop van de dertiger jaren van de 18de eeuw had de ‘proefondervindelijke
wijsbegeerte’ aan de universiteit van Leiden het pleit gewonnen. Het onderwijs van
's-Gravesande had vrucht gedragen. Zijn leerlingen J. Oosterdijk Schacht, G. du
Bois, J.N.S. Allamand en P. Camper droegen zijn opvatting van de wijsbegeerte en
de grondgedachten van zijn natuuronderzoek uit naar Franeker, de eerste later ook
naar Utrecht, de laatste naar Amsterdam en Groningen, terwijl Allamand den zetel
van 's-Gravesande te Leiden nog zou komen bezetten.
10. Het sterkst heeft echter de invloed van de denkbeelden van 's-Gravesande
gewerkt door het onderwijs en de geschriften van P. VAN MUSSCHENBROEK
20
(1692-1761), die, hoewel slechts korten tijd te Leiden zijn leerling, het best in zijn
geest en zijn gedachten is doorgedrongen. Reeds in 1719 werd Van Musschenbroek
hoogleraar in de wijsbegeerte te Duisburg, waar hij J. Wittich als zodanig opvolgde
en waar hem in 1721 ook de geneeskunde werd opgedragen; in 1723 nam hij te
Utrecht den zetel van J. Luyts voor de wijsbegeerte en de wiskunde in; in 1732 werd
daar de sterrekunde nog aan toegevoegd; ten slotte werd hij in 1740, nogmaals als
opvolger van J. Wittich, te Leiden belast met de wijsbegeerte en de wiskunde. Nog
twee jaar werkte hij met zijn leermeester 's-Gravesande samen; na diens dood
(1742) kreeg hij ook de experimentele natuurkunde te doceren. Zijn Utrechtse oratie
De certa methodo philosophiae experimentalis (Utr., 1723) is tegelijk een getuigenis
van zijn vertrouwen op waarneming en experiment, een belijdenis van zijn geloof
in den Schepper der natuur en een uiting van
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zijn bescheidenheid met betrekking tot de resultaten, die door het natuuronderzoek
kunnen worden bereikt. Dat geen enkel begrip den mens is aangeboren, staat voor
Van Musschenbroek vast. De geest brengt alle begrippen zelf voort, uit kracht van
zijn eigen vermogens, zij het dan op verschillende wijzen. Ziel en lichaam zijn door
God zo verbonden, dat wij de begrippen van de stoffelijke dingen alleen door de
waarneming van de zintuigen kunverwerven. Wat wij echter tot nu toe langs dien
weg aan begrippen hebben opgedaan, is niet toereikend om ons in staat te stellen
daaruit over het wezen der stoffelijke dingen of hun eigenschappen iets van betekenis
af te leiden. Zij zijn ons in zo geringe mate bekend of zo weinig duidelijk en evident,
dat wat wij kennen in verhouding tot het onbekende eigenlijk onkunde zou moeten
heten. De redeneringen van de wijsgeren (lees: Descartes), die uit een grondattribuut
als de uitgebreidheid a priori de werken der natuur hebben trachten te verklaren,
zijn onzeker en gebrekkig. Alleen uitgebreide en voortgezette proefnemingen,
zorgvuldig geregistreerd, en een spaarzame, behoedzaam daarop gebouwde
redenering kunnen tot een betrouwbare en zekere kennis der natuur voeren, zonder
dat wij daarmee ooit aan een eind zouden geraken. Immers de heiligheid van den
Schepper waarborgt ons, dat de zintuigen, mits de grenzen van hun bereik
eerbiedigend, en de rede, mits goed gebruikt, ons niet bedriegen: God heeft ons
geen andere middelen gegeven om de wereld te kennen en: nihil frustra creavit
Summus Opifex.
Wanneer wij nu met behulp van de mathematische methode uit de gegevens van
de zintuigen een redenering opbouwen, dan deelt deze in de zekerheid van de
zuivere wiskunde, zo dikwijls zij op stoffelijke dingen van dezelfde soort wordt
toegepast. het heeft echter geen zin naar algemene oorzaken voor alle soorten van
verschijnselen te zoeken of aard en werking van de afzonderlijke oorzaken te willen
doorgronden. Tot de algemene wet van de zwaartekracht mag echter met Newton
terecht uit de verschijnselen worden besloten, en op de gelijkvormigheid in het
werken der natuur mogen wij op grond van Gods instelling met gerustheid
vertrouwen.
11. In deze rede heeft Van Musschenbroek de grondgedachten ontvouwd van
het werk, dat hij te Utrecht in overeenstemming met dat van zijn Leidsen vakgenoot
's-Gravesande zou verrichten, maar toen hij 17 jaar later zijn ambt te Leiden
aanvaardde met De mente humana semet ignorante (Ldn., 1740), waarin hij zijn
leermeester als ‘de tweede Newton’ aansprak, was hij zich nog sterker van de
grenzen van het menselijk kenvermogen bewust geworden. De menselijke geest
doet kennis op van zijn eigen lichaam en van alle stoffelijke dingen op en boven de
aarde, maar die van zich zelf blijft hem onthouden. Van Musschenbroek weet daar
ook de reden van aan te geven.
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Aan het menselijk kennen is deze beperking door den Schepper opgelegd om de
ziel zich niet te laten hechten aan haar aardsen kerker en haar te behoeden voor
de hovaardij, waar de uitgebreide kennis van de wereld van buiten haar toe zou
kunnen verleiden. Dat de menselijke ziel rechtstreeks door God wordt geschapen,
staat intussen wel voor hem vast, maar hij meent, dat wij omtrent het tijdstip van
ontstaan van de individuele zielen niets met zekerheid weten, al lijkt hem het meest
waarschijnlijk, dat dit met haar vereniging met het lichaam samenvalt. Door den
Schepper is aan de ziel een zetel aangewezen in het hoofd, maar een nadere plaats
is niet te bepalen. Ons vermogen tot denken kennen wij door inwendige ervaring of
bewustzijn zonder hulp van enig kenbeeld of idee; kenbeelden zijn alleen nodig om
de dingen buiten ons te kennen. Wat verder de vermogens zijn en hoe zij zich
verhouden tot de ziel, is voor ons ten enenmale onbekend, zoals ook de
zelfstandigheid der ziel ons volkomen verborgen blijft. Descartes is vrijwel de eerste
geweest, die het bewijs heeft kunnen leveren, dat de ziel geheel en al verschillend
is van alle stof en zuiver geestelijk; de wet der traagheid doet ons nu echter een
beter argument daarvoor aan de hand. Toch brengt de kennis, dat de ziel geestelijk
is, ons niet verder dan het toekennen van een naam; wat die naam aanduidt, weten
wij niet, omdat wij geen enkel positief begrip van een geest kunnen vormen. Gelukkig
is door Locke over de werking van het menselijk kenvermogen enige opheldering
gebracht.
Had Van Musschenbroek reeds in zijn Utrechtse oratie betoogd, dat uit de
beschouwing van de stoffelijke wereld door redenering kan worden opgestegen tot
de Eerste Oorzaak, in zijn rectorale rede De sapientia divina (Ldn., 1744) zijn het
meer in het bijzonder de verscheidenheid, de orde en de doelmatige inrichting van
het dierenrijk, die hem tot God als bewaarder en bestuurder van de wereld doen
besluiten. In dit verband noemt hij o.a. den naam van B. Nieuwentijt.
De overige geschriften van Van Musschenbroek zijn voor de wijsbegeerte van
geringe betekenis. De Epitome elementorum physico-mathematicorum (Utr., 1726)
is een samenvatting van zijn colleges, de Institutiones logicae (Ldn., 1748) een
handboek in Scholastieken trant. De Introductio ad philosophiam naturalem
(posthuum, Ldn., 1762), uitgegeven en met een Praefatio voorzien door J. Lulofs,
bevat, voorafgaand aan uitvoerige natuurwetenschappelijke uiteenzettingen, een
hoofdstuk ter inleiding in de wijsbegeerte en haar problemen. Voor de indeling van
het wijsgerig werkgebied wordt Chr. Wolff gevolgd. Dit boek kan worden beschouwd
als het evangelie van de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ van de school van
's-Gravesande.
12. Met 's-Gravesande en Van Musschenbroek zijn de voornaamste ver-
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tegenwoordigers van de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ aan de orde geweest.
Hun opvolgers op de zetels der wijsbegeerte aan de verschillende hogescholen
hebben zich vrijwel alleen met natuurwetenschap bezig gehouden en, in aansluiting
bij den universelen wetensdrang van de 18de eeuw, ook aardrijkskunde, ethnologie
en mineralogie daarbij betrokken. Met de wijsgerige grondslagen van de door hen
beoefende vakken hebben zij zich niet of nauwelijks meer ingelaten. Het wijsgerig
denken is dientengevolge in het academisch onderwijs op bedenkelijke wijze
21
verschraald. J. LULOFS (1711-1768), die 's-Gravesande in 1742 voor de wis- en
sterrekunde opvolgde en in 1744 ook met de metaphysica en de ethiek belast werd,
is vooral op het gebied van aardrijkskunde en sterrekunde werkzaam geweest,
zonder nochtans het meer bespiegelende deel van zijn opdracht geheel uit het oog
te verliezen. In zijn oratie De utilissimo, sed hactenus raro matheseos ac
metaphysices connubio (Ldn., 1744) klinkt reeds iets door van het blijmoedig
rationalisme van de Verlichting. Hij is overtuigd, dat de metaphysica met haar
onderdelen ontologie, pneumatologie, algemene cosmologie en ethiek, mits tot haar
zuiverheid teruggebracht en van onnutte bijmengsels ontdaan, de zelfkennis
bevordert, den mens brengt tot aanbidding van God, hem de doeleinden van God
bij de schepping leert ontdekken en zijn handelen daaraan leert conformeren. Door
reflexie op zich zelf is de ziel in staat, de eerste axioma's van de metaphysica met
zekerheid vast te leggen en, wanneer dan met behulp van de wiskundige methode
wordt voortgegaan, kan althans in de psychologie en de natuurlijke Godsleer en
met betrekking tot de grondslagen van de ethiek wiskundige evidentie worden
bereikt. In de andere delen van de metaphysica, waar ook de ervaring haar rechten
opeist, moet met morele zekerheid worden volstaan. Wat de aldus opgebouwde
metaphysica aan inhoud zal opleveren, wordt door Lulofs in het midden gelaten. Hij
erkent wel, dat sommigen van de wiskundige methode in de metaphysica misbruik
hebben gemaakt en daardoor tot scepticisme of atheïsme zijn vervallen, maar meent
toch, dat niet weinigen van de mathematico-metaphysici, die van scepticisme en
atheïsme beschuldigd zijn geworden, daaraan evenmin schuldig waren als de
metaphysici van de vorige eeuw, die door de theologen van hun tijd van de zelfde
dwalingen werden beticht. De naam van Spinoza, die bij deze apologie den lezer
van zelf voor den geest komt, wordt door Lulofs niet genoemd. Met optimisme ziet
hij de toekomst van de wijsbegeerte tegemoet: aureum, vaticinor, nasciturum
philosophiae seculum.
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Alleen in zijn Primae lineae theologiae naturalis theoreticae (Ldn., 1756) heeft Lulofs
het door hem ontworpen program van een metaphysica naar mathematische methode
tot uitvoering gebracht. Met dit boek, dat zoals wij later nog zullen zien, door
verschillende andere geschriften over natuurlijke theologie is voorafgegaan en
voorbereid, heeft het rationalisme in het Nederlandse Reformatorische denken over
God vasten voet gekregen; het heeft den theoretischen grondslag gelegd voor latere
bespiegelingen over den ‘natuurlijken godsdienst’ en vormt met zijn pretentieuze
pogingen om in de geheimenissen Gods met redelijke middelen door te dringen
een prototype, dat in tal van verhandelingen over natuurlijke Godsleer zo goed van
Katholieke als van Protestantse zijde tot in de 20ste eeuw toe kan worden
teruggevonden. Zelf kent Lulofs aan Descartes de verdienste toe, de natuurlijke
Godsleer hervormd en gezuiverd te hebben, maar hij verwerpt diens argumenten
voor het bestaan van God en erkent mede als zijn voorgangers niet alleen Descartes'
volgelingen J. Clauberg, S. van Til, H.A. Roëll, T.H. van den Honert, J. Odé en R.
Andala, maar ook Leibniz, Wolff en anderen.
13. Dat de leerlingen van 's-Gravesande zo min als hun meester de bedoeling
hadden de metaphysica geheel ter zijde te schuiven, blijkt uit het werk van den
22
Zwitser J.N.S. ALLAMAND (1713-1787), die na bij 's-Gravesande als huisonderwijzer
te hebben gefungeerd als executeur van diens testament optrad, de herdrukken
van zijn werken bezorgde, van 1747 tot 1749 te Franeker philosophie doceerde en
in laatstgenoemd jaar tot hoogleraar in de wijsbegeerte en de wiskunde te Leiden
benoemd werd. Zijn onderwijs te Franeker heeft geen sporen nagelaten, maar in
zijn Leidse oratie De vero philosopho (Ldn., 1749), een verlate lijkrede op
's-Gravesande, rekent hij het dezen als voornaamste verdienste aan, dat hij de
metaphysica vernieuwd heeft, door, uitgaande van hetgeen zich met evidentie in
zijn bewustzijn voordeed, na te denken over de werking van het verstand, over de
vrijheid van den wil, over de onstoffelijkheid van de ziel en over de verhouding van
23
ziel en lichaam. Ook vermeerderde hij de derde uitgave van 's-Gravesande's
Introductio ad philosophiam (Ldn., 1756) met een elementaire natuurlijke Godsleer,
waar de schrijver zelf blijkbaar nog niet aan was toegekomen. Zijn verdere publicaties
bewegen zich hoofdzakelijk op het gebied van plant- en dierkunde.
24
14. Met Lulofs' opvolger DION. VAN DE WIJNPERSSE (1724-1808), die sinds 1752
te Groningen wijsbegeerte gedoceerd had, deed in 1769 de com-
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mon-sense-philosophie haar intrede aan de Leidse hogeschool. De overheersing
van het natuurwetenschappelijk denken was daarmede ook te Leiden ten einde. Te
25
Groningen had, zoals wij nog zullen zien, de bespiegeling reeds eerder haar rechten
hernomen. Van de Wijnpersse was te Utrecht onder J. Horthemels gepromoveerd,
op De libertinismo (Utr., 1746), waarin hij onder libertinisme de leer verstond, dat
de mens van nature bij zijn handelen vrij is en niet aan God als oppersten wetgever
onderworpen, maar tevens Spinoza en Hobbes en met hen alle atheïsme en
indifferentisme bestreed. In de stellingen koos hij tegen occasionalisme en
vooruitbestemde harmonie partij voor de theorie van den influxus physicus en het
leek hem nog nodig zich van de anthropologie van Descartes nadrukkelijk los te
maken. Maar reeds in zijn eerste oratie De emolumentis philosophiae ex Christiana
religione ortis (Gron., 1752) heeft hij belijdenis gedaan van een optimistische, maar
weinig diepgaande levensbeschouwing, waarin geloof en weten als van zelfsprekend
tot elkaars voordeel waren verbonden, en kondigde hij de door hem te doceren
wijsbegeerte aan als een ‘Christelijke philosophie’, die haar voornaamste licht van
de openbaring zou hebben te ontvangen. Bij zijn intrede te Leiden, met De humanae
naturae praestantia (Ldn., 1769), bleek deze overtuiging in zover te zijn gewijzigd,
dat hij bereid was aan den mens en zijn redelijk vermogen op wijsgerig gebied een
grote mate van zelfstandigheid toe te kennen. Van een optimistische visie op de
menselijke natuur gaf hij eveneens blijk in zijn rectorale rede De recta philautia
ejusque usu in vita et doctrina morali (Ldn., 1780): van de eigenliefde, de aangeboren
drijfveer van al ons handelen, verwachtte hij, dat zij ons den weg naar ons waarachtig
geluk zou wijzen en ons tot het volbrengen van onzen zedelijken plicht zou
aansporen.
26
Van de Wijnpersse ‘erkende, zoals Clarisse het uitdrukt, in de uitspraken van
het gezond menschenverstand - mits wel getoetst, en van allerlei vooroordeel
zorgvuldig geschift - de eerste beginselen en grondwaarheden der rede.’ Hij verwierp
echter het begrip van den moral sense, zoals dat door A. Shaftesbury (1671-1713)
en F. Hutcheson (1694-1746) was ontwikkeld, als vóór en onafhankelijk van het
oordeel der rede bestaande en daarom niet voldoende gegrond. Zelf beschouwde
hij zich gaarne als een eclecticus en hij beriep zich daarom zo goed op Plato en
Aristoteles als op Descartes en Leibniz. Deze eclectische philosophie, op de basis
van het ‘gezond verstand’, is door hem reeds in zijn Groninger tijd systematisch
behandeld in een twee-
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tal handboeken, die, herhaaldelijk herdrukt, tot ver in de 19de eeuw in gebruik zijn
gebleven, Institutiones metaphysicae (Gron., 1764) en Institutiones logicae (Gron.,
1767); het laatste is door zijn opvolger J.J. le Sage ten Broek vertaald onder den
titel Onderwijs in de redenkunde (R'dam, 1780). In het volgend hoofdstuk zullen wij
hem nog zich in den strijd rond de Kantiaanse wijsbegeerte zien mengen.
15. Te Franeker was reeds in 1727 met den medicus J. OOSTERDIJK SCHACHT
27
(1704-1792), leerling van 's-Gravesande, de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’
aan het woord gekomen. In zijn oratie De arcto, quo philosophia cum omnibus,
praesertim medicis, scientiis nectitur vinculo (Fran., 1728) sprak hij zich openlijk
tegen het Cartesianisme van zijn voorganger R. Andala uit, hetgeen zijn naasten
ambtgenoot J. Regius niet onaangenaam zal geweest zijn. Daarbij gaf hij ook als
zijn mening te kennen, dat de wiskunde of liever de naar wiskundige methode
beoefende physica slechts in naam verschilt van de wijsbegeerte, maar in
werkelijkheid daarmee samenvalt. Toch liet hij voor de ‘eerste philosophie’,
waaronder begrepen de natuurlijke Godsleer, en voor de ethiek nog plaats open.
Toen hij in 1729 tot hoogleraar in de geneeskunde te Utrecht was benoemd, werd
het wijsgerig onderwijs te Franeker opnieuw toevertrouwd aan een leerling van
28
's-Gravesande: G. DU BOIS (1700-1747), maar van diens hoogleraarschap zijn
geen schriftelijke vruchten bewaard. Zijn opvolger J.N.S. Allamand hebben wij reeds
29
te Leiden leren kennen.
30
16. Ook P. CAMPER (1722-1789) die na het vertrek van Allamand in 1749 met
de wijsbegeerte, de anatomie en de chirurgie belast werd, had de lessen van
's-Gravesande te Leiden gevolgd. Van 1755 tot 1761 heeft hij te Amsterdam, van
1763 tot 1773 te Groningen in de faculteit der geneeskunde onderwezen. Zijn werk
ligt vooral op het terrein van genees-, heel- en verloskunde, maar daarnaast ook
op dat van anthropologie, ethnologie, palaeontologie, mineralogie, economie en
schone kunsten. Uitgebreide reizen brachten hem met vooraanstaande Europese
geleerden in contact. Tal van wetenschappelijke onderscheidingen vielen hem in
binnen- en buitenland ten deel. Uit zijn Prolegomena in philosophiam, zijn
Commentarius in Logicam 's-Gravesandii (beide 1749-1751), zijn Lectiones physicae
(1751) en zijn redevoeringen De mundo optimo (1751) en De pulchro (1766), alle
enkel in hand-
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schrift bewaard, heeft Galama zijn wijsgerig onderwijs gereconstrueerd. Newton
is voor hem de wijsgeer bij uitstek en als handleiding volgt hij 's-Gravesande's
Philosophiae Newtonianae Institutiones. De wijsbegeerte definiëert hij (gedeeltelijk
32
met Cicero en tal van schrijvers uit de Christelijke Oudheid en later) als de
wetenschap van alle goddelijke en menselijke dingen, die voor ons verstand kenbaar
zijn. Zij heeft tot doel, het geluk van den mens te verzekeren en te bewaren en wordt
verdeeld in pneumatica, physica, theologia, metaphysica, ethica en logica. Met
betrekking tot de kennis neemt hij een gedachte over, die door J.H. van Lom in zijn
Harderwijker rectorale rede De principiis et fundamentis certae cognitionis humanae
(Ldn., 1749) in meer geseculariseerden vorm was uitgesproken. God heeft aan den
mens drie grondslagen van zekerheid gegeven: de zintuiglijke waarneming, de
analogie en het getuigenis van anderen. De daaruit gevormde ideeën bezitten een
morele evidentie, die echter in waarde niet achter staat bij de wiskundige, welke elk
contact met de werkelijkheid ontbeert. De gedachte van Leibniz, dat God deze
wereld moest scheppen, omdat zij de bestmogelijke was, wordt door Camper
afgewezen. Wij weten te weinig van het heelal om grond te hebben voor zulk een
bewering. Wel is het voor hem zeker, dat de inrichting van de wereld en de bouw
van het menselijk lichaam niet uit een toevallig samentreffen van atomen te verklaren
zijn, maar naar de geheimzinnige, oneindige macht van het Opperwezen verwijzen.
17. Terwijl het aldus wel mag vaststaan, dat de aanhangers van de
‘proefondervindelijke wijsbegeerte’, althans in beginsel, niet alle metaphysica
verwierpen, heeft zich daarnaast te Franeker een meer metaphysische stroming
33
baan gebroken, die in den Zwitser SAM. KOENIG (1712-1757), van 1745 tot 1748
hoogleraar in de wijsbegeerte en de hogere wiskunde aan de Friese hogeschool,
korten tijd een vertegenwoordiger gehad heeft. Zijn inaugurale rede De optimis
Wolffiana et Newtoniana philosophandi methodis earumque amico consensu (Fran.,
1747) is aan het bewijs voor het tweede deel van den titel niet toegekomen, maar
wel heeft hij daarin blijk gegeven van zijn instemming met de wetenschappelijke
geometrische methode van Leibniz en Wolff, die de ervaring op de juiste wijze heeft
leren waarderen, omdat zij deze alleen in verband met de rede als mater scientiae
wil erkend zien. Indien de Dissertatio metaphysica de essentiarum idearumque
absoluta necessitate earumque origine ex intellectu divino (Fran., 1747), een onder
Koenig gehouden dispuut van Ant. Brugmans, als een vrucht van het door hem
gegeven onder-
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wijs mag worden beschouwd, dan kan hij als een Platoniserend aanhanger van
Leibniz en Wolff worden gekenmerkt.
34
18. De juist genoemde ANT. BRUGMANS (1732-1789) werd in 1755 na het vertrek
van Camper, met voorbijgaan van Fr. Hemsterhuis, die door den senaat was
voorgedragen, tot hoogleraar in de wijsbegeerte te Franeker benoemd; in 1766 is
hij op den zetel der wis- en natuurkunde te Groningen beroepen. Zowel in het dispuut
De essentiarum idearumque absoluta necessitate als in het daarop gevolgde
proefschrift De phaenomeno (Fran., 1749, Franse vert., Ldn. 1756) huldigt hij het
Platoonse dualisme van zintuiglijke en bovenzinnelijke wereld. De wereld der
verschijnselen is de in het kennend subject aanwezige duistere kennis van een
veelheid, die bij nadere beschouwing herleid blijkt te moeten worden tot een
samenstel van eenheden, die als ‘elementen’ worden aangeduid. Deze elementen
hebben drie wezenlijke eigenschappen of substantiata, nl. uitgebreidheid, traagheid
en beweegkracht, die voor alle verschijnselen de verklaring zouden moeten kunnen
leveren. In de meeste gevallen echter zal de physica zich met de naaste oorzaken
moeten tevreden stellen; de elementen zelf blijven voor haar volstrekt onkenbaar.
De ideeën vormen het object van de ware wetenschap. Reeds Plato heeft deze in
het goddelijk verstand geplaatst en daardoor haar volstrekte onveranderlijkheid en
noodzakelijkheid verzekerd. Vele lateren zijn hem daarin gevolgd, maar Descartes
heeft de fout begaan, de metaphysische waarheid van Gods wil afhankelijk te maken.
Eerst Leibniz en Wolff hebben weer de eeuwigheid en onveranderlijkheid van de
wezenheden of possibilia verdedigd en Brugmans sluit zich gaarne bij hun mening
aan. De wezenheden, possibilia of ideeën zijn in Gods verstand aanwezig en delen
in de noodzakelijkheid en de eeuwigheid van den Actus purus; alleen het feitelijk
bestaan van de dingen is afhankelijk van Gods wil.
Toen Brugmans echter zijn ambt te Franeker aanvaardde met De sensu communi,
matheseos et philosophiae matre (Fran., 1756), had hij het Platoonse dualisme in
Leibniz-Wolffiaanse interpretatie vaarwel gezegd en zich aangesloten bij de sinds
kort uit Engeland geïmporteerde common-sense-philisophie. Daarbij dient intussen
te worden opgemerkt, dat hij zich door het gezond verstand, gedefiniëerd als ‘rerum
quarumlibet intelligentia exercitio vulgari et usu quotidiano acquisita’ het critisch
onderzoek niet wil laten ontzeggen. Wiskunde en wijsbegeerte berusten zo goed
als alle kennis van de wetten der natuur op de gegevens van den sensus communis,
maar zij moeten die gegevens critisch verwerken en kunnen dan aan de hand van
nauwkeurige waarneming en met behulp van de wiskundige methode, op het
voorbeeld van Newton en Wolff, de toppen van de wetenschap bereiken.
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Na zijn overgang naar Groningen heeft Brugmans zich vrijwel uitsluitend met
natuurwetenschap, meer in het bijzonder met magnetisme en mechanica, bezig
gehouden. Met zijn oratie De proferendis physices pomoeriis (Gron., 1767) liet hij
echter een ‘eerste les’ drukken De incognitis Dei perfectionibus, om te betogen, dat
het analogisch Godsbegrip niet enkel uit de menselijke volkomenheden zou moeten
worden opgebouwd, maar ook uit die van de andere, totaal verschillende wezens,
die op hun planeet mede Gods volmaaktheden tot uiting brengen. Daar nu die
wezens en hun eigenschappen ons grotendeels onbekend zijn, blijft ons Godsbegrip
bij de oneindige werkelijkheid Gods oneindig ver ten achter. Dit moet den mens
volgens Brugmans tot bescheidenheid stemmen. ‘Hier klinkt een geheel andere
35
toon, zegt Galama terecht, dan die Roëll tachtig jaar vroeger te Franeker had doen
horen. De beginselen der Verlichting hebben blijkbaar op Brugmans geen vat gehad.’
36
19. Brugmans' opvolger te Franeker, J.H. VAN SWINDEN (1746-1823) heeft zich
in tegenstelling tot zijn voorganger geleidelijk ontwikkeld tot een echte
Verlichtingsfiguur, die zijn veelomvattende kennis aan het algemeen welzijn en de
volksopvoeding dienstbaar heeft trachten te maken. Als leerling van Allamand te
Leiden kan hij nog tot de school van 's-Gravesande worden gerekend, maar hij grijpt
bij voorkeur rechtstreeks terug op Newton. Na van 1766 tot 1784 te Franeker de
‘proefondervindelijke wijsbegeerte’, maar ook de logica en de metaphysica te hebben
onderwezen, was hij van 1784 tot 1799 en van 1802 tot 1822 hoogleraar te
Amsterdam. Tijdens de onderbreking van zijn professoraat is hij opgetreden als lid
van het Uitvoerend Bewind van de Bataafse Republiek. Zijn aandacht is vooral
uitgegaan naar astronomie, meteorologie, meetkunde, electriciteit, magnetisme,
maten en gewichten. Hij heeft te Parijs deelgenomen aan de voorbereidingen voor
de invoering van het decimale stelsel (1798-99).
In zijn Franeker inaugurale rede sprekend De causis errorum in rebus philosophicis
(Fran., 1767), wees de toen 20-jarige het rationalisme en den natuurlijken godsdienst
van zijn dagen af en veroorloofde hij zich een bescheiden critiek op Descartes,
Spinoza en Leibniz. De oorzaken van de dwalingen op wijsgerig gebied zijn naar
zijn mening te zoeken in het overmatig verlangen om alles te verklaren, in het gebrek
aan aandacht en nauwkeurigheid bij waarneming, experiment en redenering, in het
gebruik van onvoldoend omschreven grondbegrippen (waar b.v. Leibniz zich aan
heeft schuldig gemaakt) en in het onverantwoord toepassen van beginselen buiten
het be-
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reik van hun geldigheid (waar Descartes en de zijnen zich aan hebben bezondigd).
Alleen door ervaring en redenering volgens mathematische methode (op het
voorbeeld van Newton) is de waarheid te vinden. In aansluiting bij deze te Franeker
ontwikkelde gedachten greep Van Swinden in zijn rectorale rede De philosophia
37
Newtoniana (Fran., 1779) de gelegenheid aan om Koenig's oratie van 1747 aan
te vullen en de methode van Newton uitvoerig uiteen te zetten. ‘Altijd gaat Newton
uit van het nauwkeurig waargenomene, altijd blijft hij onderscheid maken tussen
het zekere en het onzekere, en altijd weer bestrijdt hij het ongeoorloofde gebruik
38
van hypothesen.’ Over deze laatste sprak Van Swinden nog eens uitvoerig in zijn
Amsterdamse oratie De hypothesibus physicis, quomodo sint e mente Newtoni
intellegendae (A'dam, 1785). Ook Newton verwerpt niet zonder meer alle hypothesen.
Hij maakt er zelf bij wijlen gebruik van, maar de ervaring staat bij hem steeds voorop.
Daarom verschillen zijn hypothesen, welke dienen om de oorzaken van de
waargenomen verschijnselen op te sporen of om die verschijnselen beter te doen
begrijpen, toto coelo van die van Descartes, welke op geen ervaring steunen. Om
de zelfde reden wil hij ook van de metaphysische en mechanische wetten van Leibniz
in de natuurkunde niets weten. Te Amsterdam is het werk van Van Swinden geheel
opgegaan in de exacte vakken en in practische toepassingen.
De kortstondige werkzaamheid van S.J. Brugmans (1763-1819) te Franeker heeft
voor de wijsbegeerte niets opgeleverd. Over zijn opvolger A. Chaudoir (1749-1824)
zal in het volgend hoofdstuk worden gesproken.
20. In tegenstelling met Franeker zijn te Groningen geen directe leerlingen van
's-Gravesande tot de wijsgerige professie geroepen, hetgeen tot gevolg heeft gehad,
dat het empirisme daar nooit een zo overheersende positie heeft ingenomen als
elders het geval is geweest. Herhaaldelijk werd trouwens het onderwijs in de
wijsbegeerte aan theologen opgedragen. Zo werd in 1724 de Zwitserse predikant
39
J.P. DE CROUSAZ (1663-1750), die reeds sinds 1700 in zijn vaderstad Lausanne
de wijsbegeerte, sinds 1710 ook de wiskunde gedoceerd had, op aanbeveling van
Joh. Bernoulli tot hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Groninger hogeschool
benoemd, maar reeds twee jaar later gaf hij zijn ambt voor een andere functie op.
Naar eigen getuigenis in zijn oratie De physicae origine, progressibus, ejusque
tractandae methodo (Gron., 1724) was zijn belangstelling door Descartes naar de
wiskunde en de wijsbegeerte getrokken. Daaraan is het waarschijnlijk te wijten, dat
hij,
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hoewel bewonderaar van 's-Gravesande, aan wien hij zijn Essay sur le mouvement
(Gron., 1726) opdroeg, zich toch nooit geheel voor de ‘proefondervindelijke
wijsbegeerte’ heeft laten winnen. In juistgenoemd Essay maakt hij in de Cartesiaanse
theorie van de uitgebreidheid als wezensattribuut van al het stoffelijke een
onderscheid tussen étendue solide en étendue pénétrable: de eerste komt aan de
lichamen toe, de tweede is de grondeigenschap van het ledige, dat daardoor met
de lichamen een eigen plaats tegenover het geestelijke kan behouden. Met
betrekking tot beweging en rust houdt zijn mening het midden tussen die van
Descartes en die van Malebranche; hij ziet nl. de rust noch met den eerste als een
activiteit van de lichamen, noch met den tweede als een eenvoudige ontkenning
van de beweging. Tegenover het occasionalisme staat hij afwijzend. Later heeft de
Crousaz zich met zijn theorie over de dierenziel, die hij in het tegen Bayle gerichte
Examen du pyrrhonisme ancien et moderne ('s-Grav., 1733) verdedigde, nog verder
van de Cartesiaanse gedachtenwereld verwijderd. De dierenziel is voor hem een
denkende zelfstandigheid, onderscheiden van het lichaam, maar verschillend van
de menselijke ziel; het is immers geheel aannemelijk, dat er tussen de denkende
substanties evenveel verschillen in natuur en soort bestaan als tussen de lichamen.
Daarom behoeft het aannemen van zulk een dierenziel aan de bewijsvoering voor
de onsterfelijkheid van de menselijke ziel ook niet in den weg te staan. Het dier
denkt niet na over zijn bestaan, kent er de waarde niet van en verlangt niet naar
een voortbestaan na den dood. Het komt niet in zijn gedachten, zich verder te
ontwikkelen, zichzelf te kennen of een inzicht te verwerven in de dingen, die hem
omringen. Zijn denken wordt geheel beziggehouden door gevoelens; het heeft geen
40
religieus of ethisch besef.
41
21. Tegelijk met de Crousaz was de theoloog NIC. TILBURG (1669-1741), die te
Utrecht zijn opleiding had genoten, o.a. onder G. de Vries, en sinds 1702 te Lingen
philosophie had onderwezen, in 1724 voor de wijsbegeerte aangesteld. Blijkens zijn
oratie De generatione viventium quam vocant univoca (Gron., 1724) ging zijn denken
meer in natuurwetenschappelijke richting. Met zijn bestrijding van de mogelijkheid
van generatio spontanea was hij zijn tijd vooruit. De toon van zijn rede, die hij met
een uitvoerig gebed besloot, is overwegend religieus: in geheel de levende natuur
en in elk van haar onderdelen ziet hij de sporen van de almacht en de wijsheid
Gods, die geen volmaaktere wereld had kunnen scheppen dan Hij in feite geschapen
heeft. Wij weten verder, dat Tilburg experimentele physica doceerde, dat hij J.
Clauberg's Logica vetus et nova (Duisburg, 1656) en J.F. Buddaeus' Elementa
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philosophiae practicae (Halle, 1697) als handboeken gebruikte en dat hij ook de
natuurlijke Godsleer behandelde. Na het vertrek van de Crousaz kreeg Tilburg in
42
1728 in de persoon van NIC. ENGELHARD (1696-1765) wederom een Zwitser naast
zich. Engelhard was in 1723 Van Musschenbroek te Duisburg opgevolgd. Tijdens
zijn professoraat aldaar had zijn De notione extensi ad mundum applicata (Duisb.,
1726), waarin hij de monadenleer van Leibniz met enige wijzigingen verdedigde,
den Franeker hoogleraar R. Andala aanleiding gegeven tot De quatuor fictis entium
simplicium speciebus, qua oppugnavit monades Leibnizii (Fran., 1727), waarop hij
met R. Andalae dissertatio philosophica de monadibus cum notis N. Engelhardi
(Duisb., 1727) antwoordde. Moeilijker kreeg hij het, toen hij kort na zijn oratie De
aranea Brachmanorum emblematica (Gron., 1728) door den onvermoeiden Groninger
ketterjager Ant. Driessen op grond van zijn De notione extensi van onrechtzinnigheid
beschuldigd werd, hetgeen een langdurigen pennestrijd ten gevolge had. Toen hij
later door den predikant M. Bertling openlijk werd aangevallen wegens zijn voorstaan
van het Copernicaanse stelsel, verweerde hij zich met Kort dog ernstig onderzoek
nopens het verschil op wat wijze de Heilige Schriftuur met de onderstelling van de
43
beweging der aarde moet overeengebragt worden (Gron., 1737). In 1762 werd hij
de eerste voorzitter van het genootschap ‘Pro excolendo jure patrio’.
Met Engelhard is een nieuwe periode in het wijsgerig onderwijs te Groningen
aangebroken en is de metaphysica weer tot haar recht gaan komen. De
‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ maakt plaats voor een bespiegelende
wijsbegeerte, waar vooral Leibniz den inhoud voor heeft geleverd en die op het
voorbeeld van Wolff in een Scholastiek stelsel is gegoten, dat nog meer dan de
vroegere Aristotelische en Cartesiaanse Scholastiek op overeenstemming met den
Christelijken geloofsinhoud is ingesteld. Evenals in de 17de eeuw wordt weer de
behoefte gevoeld aan een systematische behandeling van het gehele wijsgerig
probleemgebied in beknopte of meer uitgebreide handboeken voor het onderwijs.
Engelhard zelf heeft behalve zijn Institutiones logicae (Gron., 1742) uitvoerige
Institutiones philosophiae theoreticae (2 dln., Gron., 1732-43) het licht doen zien en
na zijn dood zijn door zijn leerling F.A. Widder (1724-1784), die in 1773 den zetel
van de wijsbegeerte te Groningen zou innemen, uit zijn nalatenschap nog een
Compendium philosophiae practicae (Gron., 1767) en Institutiones metaphysicae
(Gron., 1769) uitgegeven. Al deze handboeken vertonen weinig oorspronkelijkheid
en wijken nauwelijks af van de in Duitsland gangbare Wolffiaanse
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Scholastiek. In zijn rectorale redes De bonitate et sapientia Dei, conspicua in
hominum ignorantia circa res futuras (Gron., 1736) en De harmonia mundi (Gron.,
1743) heeft Engelhard aan een sterk religieus gekleurde optimistische
wereldbeschouwing in den geest van Leibniz op uitbundige wijze uiting gegeven.
De Oratio de meritis Principum Arausionensium et Nassaviorum circa res militares
(Gron., 1749), die hij als rector uitsprak bij de installatie van stadhouder Willem IV
als rector magnificentissimus en curator primarius, en de overdrachtsrede De genuina
notione divinae justitiae contra irrationalis despotismi patronos (Gron., 1750) zijn
echte gelegenheidsstukken. In Epistolarum pentas (Gron., 1740) gaf hij de
correspondentie van Leibniz met S. Clarke, L.Ph. Thümmig en S. Koenig uit.
22. D. van de Wijnpersse, die van 1752 tot 1769 te Groningen naast Engelhard
44
wijsbegeerte doceerde, hebben wij reeds te Leiden leren kennen. Aan zijn
handboeken voor de wijsbegeerte, die wij in dat verband noemden, is een langere
levensduur beschoren geweest dan aan die van Engelhard, wellicht omdat zij nog
meer op algemene instemming waren berekend en nog minder bevatten, wat aan
wie ook aanstoot kon geven. Ook Ant. Brugmans, die Engelhard in 1766 opvolgde,
hebben wij reeds eerder ontmoet.
23. Het werk van D. van de Wijnpersse is na zijn vertrek naar Leiden door den
45
theoloog J.J. LE SAGE TEN BROEK (1742-1823), die in 1765 bij hem op De origine
moralitatis (Gron., 1765) in de wijsbegeerte gepromoveerd was, aanvankelijk in
geheel andere richting voortgezet. Zijn oratie De ratione humana ad veram salutem
indicandam et impetrandam haud sufficiente (Gron., 1770) zette een domper op het
oppervlakkig optimisme van zijn voorganger met betrekking tot het vermogen van
de menselijke rede. Zeer nadrukkelijk keert le Sage zich tegen degenen, die beweren,
dat de rede toereikend is om den mens zijn volkomen geluk te leren kennen en hem
dat te doen bereiken. Eerst de openbaring en alleen zij heeft ons over God en mens
en over de verhouding van den mens tot God datgene geleerd, wat nodig is om ons
tot ons geluk te brengen. Het gebruik van de rede mag slechts dienen om met
erkenning van eigen ongenoegzaamheid naar een openbaring te zoeken, die de
gebreken van de rede kan aanvullen en om, wanneer die gevonden is, ze dankbaar
aan te nemen en op haar te vertrouwen. Later heeft le Sage zijn aandacht over
experiment en bespiegelingen weten te verdelen en heeft ook hij zich voor de
wijsbegeerte van het ‘gezond verstand’ laten winnen. Hij doceerde toen physica
volgens de beginselen van P. van Musschenbroek, logica en metaphysica aan de
hand van de Institutiones van
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D. van de Wijnpersse, terwijl hij voor de ethica, evenals eens zijn voorganger N.
Tilburg, de Elementa philosophiae practicae van J.F. Buddeus gebruikte. In 1778
heeft hij zijn hoogleraarschap neergelegd om predikant te Rotterdam te worden.
24. Tegelijk met de benoeming van D. van de Wijnpersse tot hoogleraar (1752)
46
is de Duitser F.A. WIDDER (1724-1784) die te voren onder Engelhard een Dissertatio
de malo morali (Gron., 1748) had verdedigd en op De affectibus ope musices
excitandis, augendis et moderandis (Gron., 1751) bij hem was gepromoveerd, tot
lector in de logica, de metaphysica en de physica aangesteld. Zijn eerste openbare
les strekte Ad definitionem justitiae divinae, juxta recentioris philosophiae decreta,
instituendam (Gron., 1752). In 1767 werd hij buitengewoon, in 1773 gewoon
hoogleraar. Bij zijn opeenvolgende ambtsaanvaardingen sprak hij De sapientia Dei
in minimis naturae operibus conspicua (Gron., 1770) en De auctoritate philosophiae
in beata vita comparanda (Gron., 1773). De eerstgenoemde rede geeft in den geest
van Leibniz een optimistische visie op de inrichting van het heelal: in de orde en
doelmatigheid van de gehele levende en niet-levende natuur, die zich tot in haar
kleinste deeltjes openbaren, heeft God een beeld van zijn volmaaktheden neergelegd.
Noch door het toeval, noch door een innerlijke noodzakelijkheid wordt het gebeuren
in de wereld bepaald, maar het is onderworpen aan een voorzienige leiding: de
wetten, waaraan het gebonden is, zijn door God aan de wereld gegeven. Widder's
tweede oratie schijnt te zijn bedoeld als een antwoord op J.J. le Sage ten Broek's
De ratione humana (Gron., 1770), waarvan hij de fundamentele stellingen
rechtstreeks tegenspreekt. De wijsbegeerte opent ons volgens Widder niet alleen
den weg om goed en gelukkig te leven, maar zij kan ook bij het afleggen van dien
weg en het nastreven van het geluk gewichtige hulp bieden. Van de rol der
openbaring in dezen wordt in het geheel niet meer gesproken.
Widder heeft zich steeds een trouw leerling van Engelhard betoond. Bij zijn
onderwijs volgde hij diens handboeken; enkele daarvan zijn, zoals wij reeds hebben
47
gezien, door hem uitgegeven. Met Engelhard kan hij tot de aanhangers van de
philosophie van Leibniz in Nederland worden gerekend. Of hij in de vertaling van
Leibniz' Théodicée (Utr., 1782) de hand heeft gehad, kan niet worden uitgemaakt.
In De hylozoismo et Leibnitianismo (Gron., 1758) vergeleek hij de wijsbegeerte van
den Duitsen denker met die van den voortijd.
48
25. De theoloog S.J. VAN DE WIJNPERSSE (1759-1842), zoon van D. van
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de Wijnpersse, die na een langdurige vacature in 1787 Widder's opvolger werd,
was evenals zijn vader aanhanger van de common-sense-philosophie. Reeds in
1789 nam hij een beroep aan tot predikant te Amsterdam. Om politieke redenen in
1796 uit het predikambt ontzet, werd hij in 1803 als buitengewoon hoogleraar te
Leiden aan zijn vader toegevoegd. Bij zijn intrede sprak hij De amore Dei erga se
ipsum, omnis inter homines juris omniumque nostrorum officiorum fonte (Ldn., 1803).
God kan niet anders dan het geluk van zijn redelijke schepselen willen, maar Hij wil
ook het goede in de handelingen van de mensen en heeft ons daartoe zijn wetten
gegeven, die wij uit de natuurlijke orde der dingen, waarin Gods doeleinden zichtbaar
worden, kunnen leren kennen. Zonder die wetten is geen vrijheid, geen zedelijkheid,
geen trouw bestaanbaar. In 1805 volgde Van de Wijnpersse zijn vader als gewoon
hoogleraar op. Zijn oratie handelde De vi et efficacia consuetudinis (Ldn., 1805).
Uit deze rede blijkt evenals uit zijn Groninger oratie, dat hij belang stelde in een
empirische beschouwing van het menselijk zieleleven. Zijn Institutiones philosophiae
moralis (Zaltbommel, 1808) vullen de handboeken van zijn vader aan. In het volgend
49
hoofdstuk zullen wij hem nog als bestrijder van het Kantianisme zien optreden.
26. Te Utrecht was in 1723 tegelijk met de benoeming van den physicus P. van
50
Musschenbroek tot gewoon hoogleraar de theoloog JAC. ODÉ (1698-1752) tot
extraordinarius voor de wijsbegeerte aangesteld. In zijn oratie De laudabili priscorum
hominum philosophandi methodo (Utr., 1723), blijkens haar titel bedoeld als
51
tegenhanger van de inaugurale rede van Van Musschenbroek, sprak Odé zich,
met veel betuigingen van eerbied jegens het voorgeslacht, niet zonder critiek voor
een gematigd Cartesianisme uit. Reeds een jaar later is hij tot gewoon hoogleraar
bevorderd; in 1727 kreeg hij den titel van buitengewoon hoogleraar in de theologische
faculteit, onder beding, dat hij ‘ten principaele’ philosophie zou blijven doceren, maar
in 1736 deed hij van dien titel wederom afstand, om in 1743 het ambt van hoogleraar
in de sterrekunde, wiskunde en experimentele natuurkunde te aanvaarden. In
hetzelfde jaar werd, nadat Chr. Wolff uit Marburg voor een beroep naar Utrecht
52
bedankt had, aan den theoloog JOH. HORTHEMELS (1698-1776) als opvolger van
Van Musschenbroek de wijsbegeerte toegewezen. Uit deze twee vrijwel gelijktijdige
benoemingen blijkt, dat de Utrechtse vroedschap het onderscheid tussen
wijsbegeerte en natuurwetenschap, dat tijdens het professoraat van Van
Musschenbroek wellicht enigs-
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zins verdoezeld was, wenste te handhaven. De titel van professor philosophiae,
dien de hoogleraren in de natuurwetenschappen blijven voeren, duidt voortaan
slechts aan, dat de dragers in de ‘philosophische faculteit’ zijn benoemd. In die
faculteit vormen zij, althans feitelijk, een afzonderlijke afdeling.
Horthemels kan als de laatste vertegenwoordiger van de Aristotelische
wijsbegeerte aan de Utrechtse hogeschool worden beschouwd. Zijn Aristotelisme
is echter naar den geest van Burgersdijck en volgens de traditie van zijn voorgangers
J. Luyts en G. de Vries aan de actuele problemen aangepast en in aanhoudende
polemiek met de tegenstanders van zijn dagen, vooral Descartes, Hobbes en
Spinoza, opgebouwd. Zijn proefschrift De natura Dei (Utr., 1720), onder J. Luyts
verdedigd, gaat uit van een argument voor het bestaan van God uit de onmogelijkheid
van een oneindige serie oorzaken om uit het begrip van God als volstrekt
onafhankelijke oorzaak de eigenschappen van God af te leiden. Het Godsbewijs a
priori, door Descartes opgezet, wordt verworpen, het Godsbegrip van Spinoza, ‘ille
impostor et clandestinus atheus’, doorlopend bestreden. Bij zijn intrede te Utrecht
met De libertate philosophandi debita cum modestia circa revelata (Utr., 1742) wees
hij op grond van de beperktheid van het menselijk kenvermogen aan de vrijheid van
denken op bescheiden, maar besliste wijze haar grenzen aan, niet zonder zich
daarbij voor de alle menselijk inzicht overtreffende zekerheid van de goddelijke
openbaring herhaaldelijk op Descartes te beroepen. Twee jaar later ontvouwde hij
in zijn rectorale rede De theocratiae moralis et obligationis creaturarum rationalium
ex indubitata supremi numinis existentia vinculo indissolubili (Utr., 1745), een
argument voor het bestaan van God uit de doelmatigheid in de wereld, die hij door
het werk van Newton en andere physici zo treffend in het licht zag gesteld. God is
echter niet alleen de ordenende intelligentie, aan wie deze doelmatige inrichting te
danken is, maar ook de enige grond van de zedelijke, maatschappelijke en
staatkundige orde: zonder erkenning van God en zijn wetgevende macht, welke
erkenning de religie impliceert, is geen staat, rijk of gemeenschap bestaanbaar. In
felle bewoordingen keert Horthemels zich tegen het ‘atheïsme’ van Spinoza en
Hobbes en tegen het deïsme van zijn tijd. Ook acht hij het nog nodig het
determinisme van P. van Hattem, F. van Leenhof en W. Deurhoff te bestrijden. Van
de overheid verwacht hij, dat zij de verspreiding van verderfelijke meningen met
geweld zal tegen gaan.
Bij verloop van tijd schijnt de geest van G. Voetius in Horthemels gevaren te zijn.
Niet alleen moest hij zich door zijn wijsgerige overtuiging met den verwoeden
voorvechter van het Aristotelisme uit een vroegere generatie verwant voelen, maar
hij achtte zich ook verplicht, diens rol als
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behoeder van het orthodoxe geloof en censor morum te Utrecht over te nemen. In
een wegens ziekte uitgestelde rectorale rede, waarin hij, door een kwart eeuw
ervaring als wijsgeer en hoogleraar geleerd, het onderwerp van zijn oratie van 1743
nog eens behandelde: De libertate philosophandi ab ingeniis luxuriantibus adeo
commendata hodie in meram licentiam, cultusque divini opprobrium exitura et medela
huic impietati adhibenda (Utr., 1768) uitte hij na een sombere schildering van de
gevaren, die het menselijk leven voortdurend bedreigen, een bittere klacht over het
voortwoekerend zedenbederf, dat zijn oorzaak vindt in den afval van het orthodoxe
geloof en de vrijheid van denken. Deïsme, indifferentisme en libertinisme steken
overal het hoofd op en brengen in hun gevolg het atheïsme mede. Als de
gevaarlijkste dwaalleraars van den tijd worden Shaftesbury, Bayle, Toland, Collins
53
en Lamettrie aangewezen.
27. Kort vóór den dood van Odé was een Italiaans geleerde, JOH. CASTILLIONEUS
54
(† 1790), op aandrang van de Staten van Utrecht, op voorwaarde, dat hij professie
zou doen van de Gereformeerde religie, in 1751 tot lector en spoedig daarna tot
buitengewoon hoogleraar in de wiskunde, de experimentele physica en de
sterrekunde benoemd. In 1752 werd hem ook de logica opgedragen en in 1755
kreeg hij op verlangen van de prinses-regentes den titel van gewoon hoogleraar in
de wijsbegeerte en de wiskunde. Het is niet duidelijk, waaraan Castillioneus de
bijzondere gunst van de overheden te danken had. Zijn onderwijs in de wijsbegeerte
heeft geen sporen nagelaten. In 1763 is hij naar Berlijn vertrokken.
55
De eigenlijke opvolger van Odé, de Duitser J.D. HAHN (1729-1784), leerling van
Van Musschenbroek, Lulofs en Allamand te Leiden, heeft zich vrijwel uitsluitend
met natuurwetenschap bezig gehouden. In 1759 werd hem ook het onderwijs in de
geneeskunde opgedragen en in 1775 ging hij als hoogleraar in de practische
geneeskunde en de scheikunde naar Leiden over. Zijn landgenoot J.F. HENNERT
56
(1733-1813), aan wien in 1764 titel en leeropdracht van Castillioneus toevielen,
schijnt aanvankelijk de denkbeelden van Leibniz en Wolff te hebben aangehangen,
maar had zich reeds
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bij het schrijven van zijn Aphorismi philosophici (Utr., 1781) meer naar de
common-sense-philosophie georiënteerd. Ook tegenover Spinoza stond hij niet
geheel afwijzend. Het wijsgerig standpunt, uiteengezet in zijn posthume Lessen
over de eerste beginselen der wijsbegeerte, vertaald door G.C. Spaan (Ldn., 1819),
was echter zo weinig duidelijk omschreven, dat zelfs zijn lofredenaar, de latere
Leidse hoogleraar J. Nieuwenhuis (1777-1857) zich niet in staat achtte dit nader te
bepalen. Zijn scepticisme en zijn spottende uitlatingen over den godsdienst gaven
veel aanstoot en waren mede oorzaak van herhaalde onenigheden met zijn
ambtgenoten. Over wis- en sterrekunde heeft hij veel geschreven. Tot zijn emeritaat
in 1805 is hij te Utrecht werkzaam gebleven.
28. Na het vertrek van Hahn naar Leiden in 1775 werd als zijn opvolger te Utrecht
57
beroepen de Harderwijker hoogleraar J. TH. ROSSIJN (1744-1817), die ook voor
de meer bespiegelende zijn van zijn opdracht in de philosophische faculteit een
open oog bleek te hebben. Hij was te Franeker bij A. Brugmans gepromoveerd op
De tonitru et fulmine ex nova electricitatis theoria deducendis (Fran., 1762), waarin
de uiteenzetting van de theorie van B. Franklin hem aanleiding gaf, terloops ook op
de verdiensten van Descartes voor de natuurkunde te wijzen. Of wij hem daarom
58
met Bohatec tot de ‘modernste cartesianische Scholastiker’ moeten rekenen, lijkt
te kunnen worden betwijfeld. Zijn Harderwijker oratie De philosophia ad humanitatem
pertinente (Hard., 1766) legde verband tussen de wijsbegeerte en de klassieke
opvoeding op grond van de identiteit van haar doelstellingen en kwam op voor het
goed recht van de metaphysica. Bij zijn intrede te Utrecht sprekend De scientiis
philosophicis ex veritate aestimandis (Utr., 1775), legde hij er den nadruk op, dat
hij geen enkele bepaalde wijsgerige richting was toegedaan. Bij een juiste waardering
mag naar zijn mening van de wijsbegeerte worden verwacht, dat zij den mens geluk
verschaft, hem de natuur leert gebruiken, regels geeft voor het maatschappelijk
leven en God leert vereren; wij weten echter uit den Bijbel, dat de rede door den
zondeval is verduisterd, en de ervaring laat ons zien, hoe licht zij in dwaling vervalt;
vandaar dat de wijsbegeerte in menig opzicht te kort schiet.
Intussen is het onderwijs van Rossijn te Utrecht, dat hij ook na zijn emeritaat in
1815 nog twee jaar heeft voortgezet, feitelijk tot de natuurwetenschap beperkt
gebleven. In drie rectorale redes: De difficili scrutatoris naturae provincia (Utr., 1779),
De finibus experientiae prudenter regundis (Utr., 1797) en Pro Newtoniana
philosophandi in physicis ratione etiamnunc minime negli-
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genda (Utr., 1808), heeft hij rekenschap gegeven van de beginselen, waarvan hij
daarbij uitging: die van de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ in den geest van
Newton, zoals die een halve eeuw vroeger door 's-Gravesande en Van
Musschenbroek waren verkondigd.
29. In de leeropdracht van de Utrechtse hoogleraren in de wijsbegeerte wordt in
de 18de eeuw de philosophia practica niet meer uitdrukkelijk genoemd. Dat niettemin
ook in dit vak onderwijs werd gegeven, blijkt uit de Elementa philosophiae moralis
(Utr., 1744) van J. Horthemels. In 1788 werd echter aan den predikant van de
59
Engelse gemeente, W.L. BROWN (1755-1830) de kerkgeschiedenis en de ethiek,
in 1790 ook het natuurrecht toevertrouwd. Zijn oratie De religionis et philosophiae
societate et concordia maxime salutari (Utr., 1788) is een voorbeeld van de
vanzelfsprekendheid, waarmede de common-sense-philosophie alle moeilijkheden
tussen godsdienst en wijsbegeerte wist weg te werken: de wijsbegeerte heeft het
geleide van geloof en godgeleerdheid nodig, maar zij steunt op haar beurt de zaak
van den godsdienst; beide immers zijn één in oorsprong en bestemming. Als rector
oreerde Brown De imaginatione (Utr., 1790), een beschrijving van de scheppende
verbeelding met practisch-psychologische toepassingen, volgens de empirische
methode, waarvan S.J. van de Wijnpersse zich kort tevoren in De regimine idearum
(Gron., 1788) had bediend. Zijn Proeve over de natuurlijke gelijkheid der menschen
en over de rechten en plichten, welke uit die gelijkheid voortvloeyen (Verh. Teyler's
Gen., 1793) is een typisch staaltje van Verlichtingsphilosophie: slechts om het
algemeen geluk te bevorderen heeft de mens door een maatschappelijk verdrag
zijn natuurlijke vrijheid en gelijkheid laten beperken. Bij zijn onderwijs in de ethiek
zou Brown Fr. Hutcheson's System of moral philosophy hebben gevolgd. In 1794
is hij naar Aberdeen vertrokken.
30. Te Harderwijk is Corn. van Houten (1662-1734) in 1734 opgevolgd door J.H.
60
VAN LOM (1704-1763), die door Bouman als ‘de getrouwe leerling van
61
's-Gravesande’ wordt gekenmerkt, ofschoon hij te Utrecht onder Odé en Serrurier
was opgeleid en bij den laatste op De immortalitate animae (Utr., 1727)
gepromoveerd was. De anthropologie van dit proefschrift is nog overwegend
Cartesiaans, maar vertoont ook enkele occasionalistische trekken. Van Lom ziet er
echter geen bezwaar in, daarmee een empiristische kennisleer te verbinden. Zijn
argumenten voor de onsterfelijkheid zijn die van de Scholastieke traditie. Toen hij
in 1729 tot hoogleraar in de wis- en sterrekunde te Bremen benoemd werd, had hij
blijkens zijn oratie De neces-
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sitate matheseos in physica (Brem., 1732) reeds den weg naar Newton gevonden.
In zijn Harderwijker oratie De vinculo necessario rationis cum experientia in scientia
naturali (Hard., 1735) deed hij zich dan ook kennen als een aanhanger van de
‘proefondervindelijke wijsbegeerte’, die aan de hogescholen van Leiden en Utrecht
kort tevoren haar plaats in het wijsgerig onderwijs had ingenomen. Met deze huldigt
hij het beginsel, dat betrouwbare kennis van de natuur alleen door verbinding van
rede en ervaring kan worden verkregen. Aan Descartes en de zijnen wordt verweten,
dat zij geen genoegzaam gebruik van de ervaring hebben gemaakt, en tegenover
de ‘physica idealis’, die in den geest van Descartes het beeld der ervaarbare wereld
uit aangeboren ideeën pretendeerde te kunnen opbouwen, wordt opgekomen voor
een ‘physica realis’, die haar uitgangspunt neemt in ideeën, welke met behulp der
ervaring zijn gewonnen. Geen wonder, dat Van Lom bij zijn onderwijs een aanzienlijke
plaats inruimde aan ervaring en experiment. De verschijnselen der electriciteit
trokken hem in het bijzonder aan. Dat ook de wiskunde hem bleef bezighouden,
blijkt uit zijn rectorale rede De ingenii cultu et perfectione ex mathematum tractatione
consequenda (A'dam, 1737), waarin hij het nut van de wiskunde in het licht stelt
voor de formele oefening en ontwikkeling van de rede, die door haar leert met zuivere
begrippen te werken, de gedachten te ordenen en juiste conclusies te trekken. Ook
wordt vermeld, dat hij in zijn colleges het bestaan van God aan de hand van de
wiskundige methode trachtte te bewijzen. In de rectorale redes van 1743 en 1749,
gebundeld als Sermones academici duo, de principiis et fundamentis certae
cognitionis humanae (Ldn., 1749) ontvouwt Van Lom een kennis- en
wetenschapsleer, welke aan die van J. Lulofs' Leidse oratie De utilissimo, sed
62
hactenus raro matheseos ac metaphyseos connubio (Ldn., 1744) doet denken.
De religieuze inslag is echter door een zelfgenoegzaam rationalisme teruggedrongen.
Van de bescheiden en voorzichtige houding van een 's-Gravesande en een Van
Musschenbroek tegenover de aanspraken van de menselijke rede is nauwelijks een
spoor meer over. In het onmiddellijk inzicht (immediata perceptio) stelt Van Lom
zulk een vertrouwen, dat hij in de wetenschappen, welke op door dat inzicht
verworven ideeën berusten, nl. de wiskunde, de logica, de ontologie, de
pneumatologie (waaronder de natuurlijke Godsleer) en de beginselen der ethica,
tot oordelen met mathematische zekerheid meent te kunnen komen. Met betrekking
tot datgene, wat niet onder het onmiddellijk inzicht valt, moet men steunen op de
zintuigen, het getuigenis van anderen en de analogie. Deze geven ons morele
zekerheid, d.i. de overtuiging, dat de daardoor verworven kennis met de dingen van
buiten overeenkomt. Dat belet echter niet, dat ook in de wetenschappen,
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welke met ideeën te werken krijgen, die niet door onmiddellijk inzicht zijn verkregen,
zoals de theologie, de verdere onderdelen van de ethica, de natuurkunde en de
geschiedenis, redeneringen in wiskundigen trant kunnen worden opgebouwd.
Krachtens goddelijke beschikking dienen ook de grondbegrippen van deze
wetenschappen mede tot onwrikbare grondslagen van onze zekerheid: met het
onmiddellijk inzicht vormen zij het fundament van al onze vaststaande kennis.
63
Van Lom's laatste rectorale rede De animo humano se ipsum cognoscente (1761)
lijkt te zijn opgezet als een tegenhanger van P. van Musschenbroek's De mente
64
humana semet ignorante (1740).
De onder Van Lom verdedigde proefschriften handelen merendeels over physische
onderwerpen. Uit de bijgevoegde stellingen kan worden opgemaakt, dat hij de
Cartesiaanse anthropologie vaarwel had gezegd en zich met betrekking tot de
verhouding van ziel en lichaam noch voor het occasionalisme, noch voor de theorie
van de vooruitbestemde harmonie wenste uit te spreken: het meest aannemelijk
leek hem nog de theorie van den influxus physicus.
65
31. Het professoraat van den veelbelovenden ABR. JAC. DRIJFHOUT (1735-1765)
is te kortstondig geweest om veel sporen na te laten. Curatoren wilden blijkbaar aan
het onderwijs in de wijsbegeerte een meer conservatieve richting geven, toen zij
hem na zeven jaar pastoralen arbeid te Zuilen in 1763 tot opvolger van den juist
overleden Van Lom benoemden. Het Verlichtingsrationalisme van zijn voorganger
was hem ten enenmale vreemd. In een dispuut, te Utrecht onder J. Castillioneus
gehouden, De rationis in philosophia usu et abusu (Utr., 1753) had hij reeds als
student den nadruk gelegd op de beperktheid en de feilbaarheid van de menselijke
rede, die alleen in de wiskunde volstrekte zekerheid kan bereiken. Zijn onder J.
Horthemels verdedigd proefschrift De moralitate actionum humanarum cum
recentiorum quorundam principiis non consistente (Utr., 1755) was gericht tegen
het eudaemonisme in de ethiek en bestreed in de persoon van J.J. Burlamaqui
(1694-1748), hoogleraar te Genève, en diens Principes de droit naturel (1747) de
gehele natuurrechtelijke school: een natuurrecht, onafhankelijk van Gods wil, was
voor Drijfhout ondenkbaar. In zijn Harderwijker oratie De summa philosophiae hoc
nostro tempore necessitate (Hard. 1763) liet hij er ook geen twijfel over bestaan,
dat de wijsbegeerte in al haar onderdelen vooral zal moeten dienen om den
godsdienst te verdedigen tegen degenen, die hem uit naam van de philosophie
menen te moeten bestrijden. Het onderwijs van Drijf-
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hout is overigens geheel opgegaan in natuur- en sterrekunde, die hij naar de
beginselen van Newton doceerde.
32. Het zo vroegtijdig afgebroken werk van Drijfhout is in 1765 overgenomen door
den toen 21-jarigen J.TH. ROSSIJN (1744-1817), dien wij reeds eerder hebben
66
ontmoet. Bij zijn vertrek naar Utrecht in 1775 werd hij opgevolgd door BERN.
67
NIEUHOFF (1747-1831), geboortig uit Lingen, die tot aan de opheffing van de
hogeschool in 1811 en daarna weer van 1815 tot 1817 aan het Rijksathenaeum te
Harderwijk in functie is gebleven. Van 1796 tot 1797 was hij lid van de Nationale
Vergadering. Van de hoogleraren in de wijsbegeerte aan de Gelderse hogeschool
is hij ongetwijfeld de belangrijkste en de meest veelzijdige geweest: zowel de
‘proefondervindelijke’ als de ‘bespiegelende’ wijsbegeerte is door hem beoefend.
Te Leiden onder D. van de Wijnpersse en Allamand opgeleid, was hij bij
eerstgenoemde gepromoveerd op De sensu pulchri (Ldn., 1773), waarin hij
hoofdzakelijk Hutcheson volgde. In 1775 werd hij tot hoogleraar in de wijsbegeerte
te Deventer benoemd, maar nog in het zelfde jaar ging hij over naar Harderwijk.
Zijn Deventer oratie De legum naturalium evidentia (Dev., 1775) strekte om, vooral
tegen Bayle en Hume, te betogen, dat de natuurlijke zedenwet door het aangeboren
zedelijk gevoel onmiddellijk kan worden gekend, en om tegen Helvetius' Le vrai
sens du système de la nature (1774), door hem ten onrechte aan Diderot
toegeschreven, voor het eigen zedelijk karakter van de menselijke handelingen op
te komen. Te Harderwijk schonk hij bij zijn ambtsaanvaarding meer aandacht aan
het andere gedeelte van zijn leeropdracht door, sprekend Pro recentiorum
philosophiam naturalem exornandi sensu rectissimo (Hard., 1776) de vorderingen
van de natuurwetenschap sinds de Oudheid de revue te laten passeren; bij Newton
heeft die wetenschap naar zijn mening haar hoogste praestaties bereikt.
68
Het algemeen wijsgerig standpunt van Nieuhoff kan het best met Bouman in
dier voege worden gekarakteriseerd, dat in zijn schatting geen wijsgerig stelsel den
stempel der waarheid of der wijsheid droeg, dat niet op het leven kon toegepast
worden, noch het leven veredelde en verhelderde. Wijsbegeerte is voor hem vooral
levenskunst of, naar zijn eigen zeggen, levensphilosophie. Zijn voorliefde ging dan
ook uit naar de ethica en als vruchten van zijn overdenkingen op dit gebied heeft
hij verschillende redevoeringen nagelaten, die door hem hetzij bij de overdracht van
het
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rectoraat, hetzij bij promoties werden uitgesproken. In de enige van deze
redevoeringen, die gedrukt is: De arte fruendi bonis fortunae tum privatae tum
publicae (Hard., 1780) gaf hij op grond van een gematigd eudaemonisme
aanwijzingen voor het juiste gebruik van de wisselvallige goederen der fortuin ten
dienste zowel van de levenskunst van het individu als van de welvaartspolitiek van
den staat. Uit andere redevoeringen, zoals Pro sapientia et benignitate Dei, in mundi
moderamine virium naturalium causarumque secundarum subsidio et fixis legibus
intentis (1782) en Pro rectrice Dei justitia in prosperis iniquitatis successibus sancta
(1789) alsmede uit een aantal onder hem verdedigde proefschriften blijkt, dat hij
het empirisme van Locke betreffende den oorsprong der ideeën met het optimisme
van Leibniz ter zake van Gods leiding van het wereldgebeuren wist te verbinden.
Toen hij in 1789 zijn (niet gedrukte) rectorale rede De temporum qua vivimus felicitate
uitsprak, voelde hij zich mede door het herstel van de orde in het geschokte
vaderland (1787) in zijn optimisme en zijn verwachting van een voortschrijdende
Verlichting bevestigd. In Over Spinozisme (Hard., 1799) heeft Nieuhoff een eerste
poging gedaan om een objectieve uiteenzetting van de leer van Spinoza met een
onbevooroordeelde critiek te doen samengaan en den wijsgeer tegen de steeds
weer herhaalde aanklacht van atheïsme te verdedigen. Voor de toekomst verwachtte
hij veel van een hervormd Spinozisme, dat in de noodzakelijkheid der natuur de
orde van de eeuwige wijsheid en liefde zou weten te herkennen. Van zijn didactische
behoefte gaf hij blijk in De ratione studii recte constituenda (Hard., 1800), een
algemene handleiding bij de academische studie. Op verschillende uit het Duits
vertaalde werken over genees- en zielkunde schreef hij uitvoerige inleidingen. Zijn
ingrijpen in den strijd rond het Kantianisme zal in het volgend hoofdstuk ter sprake
komen. In het proefschrift van zijn leerling J.G. Roozeboom, De idealismo (Hard.,
1808) wordt voor het eerst van Kant, Fichte en Schelling melding gemaakt.

2. Deïsme en natuurlijke godsdienst
69

1. Reeds in de 17de eeuw waren, zoals wij gezien hebben, van verschillende zijden
pogingen ondernomen om de H. Schrift als bron van het Christelijk geloof aan een
onafhankelijke uitlegging door de rede te onderwerpen, zonder dat haar daarmede
de aanspraak op goddelijke openbaring noodzakelijk behoefde te worden ontzegd.
Enkele groepen hadden zich op grond van een vrijere interpretatie van de Heilige
Boeken van de officiële leer der gevestigde kerk verwijderd, maar ook voor deze
dissenters was de Bijbel als
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woord Gods over het algemeen genomen grond en regel van het geloof gebleven.
De grote meerderheid der Christenen van beide confessies hield zich trouwens bij
het dogma van de eigen kerkelijke gemeenschap en bleef steun en stichting zoeken
bij de traditionele prediking van de Evangelische zedeleer. Daarnaast waren velen,
ook binnen de kerkgenootschappen, niet ongevoelig gebleven voor de aanmaning
tot een meer practische beoefening van het Christendom in piëtistischen geest, die
sinds het midden van de eeuw van een aantal kerkelijke of buitenkerkelijke religieuze
70
bewegingen was uitgegaan.
2. Reeds tegen het einde van de 17de eeuw echter en in het begin van de
volgende drong vooral uit Engeland en Frankrijk een menigte geschriften ons land
binnen, waarin het geopenbaard karakter van de H. Schrift in twijfel werd getrokken
of geloochend en de religie onafhankelijk van elke kerkleer uit de door de natuurlijke
71
rede verworven kennis werd afgeleid.
Werken van de voormannen der Engelse Verlichting, zoals E. Herbert of Sherbury,
J. Locke, A. Collins, J. Toland e.a., werden hier te lande uitgegeven en vaak ook
door vertaling in het Nederlands of het Frans voor een brederen lezerskring
72
toegankelijk gemaakt. Enkele Engelse denkers verbleven langeren of korteren tijd
in ons land en onderhielden persoonlijke betrekkingen met Nederlandse geleerden.
Nederlandse of in Nederland gevestigde schrijvers, zoals de uit Saksen afkomstige
A. von Hatzveld (La découverte de la vérité, 's-Grav., 1745) en J. van der Veen (De
godsdienst zonder bijgeloof, betoogende het geloof der deïsten, 's-Grav., 1752)
beijverden zich, met beroep op het recht van de vrije gedachte, het Engelse deïsme
in ons land verder te verspreiden. Onder hen verdient bijzondere vermelding de
73
Franse emigrant S. TYSSOT DE PATOT (1655-1738), meester van de Franse school
te Deventer (1680), lector (1688), buitengewoon (1690) en gewoon hoogleraar
(1699) in de wiskunde aldaar, die de helden van twee gefingeerde reisverhalen,
Voyages et avontures de Jacques Massé (Bourdeaux, 1710) en La vie, les avontures
et le voyage de Groenland du Rév. Père Pierre de Mésange (A'dam, 1720) bij
onbeschaafde volken met een natuurlijken gods-
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dienst liet kennis maken en daarbij gelegenheid vond zijn eigen zeer libertijnse
ideeën tot uitdrukking te brengen. Deze boeken hadden reeds veel ergernis verwekt,
maar toen de Deventer kerkeraad in Tyssot's Lettres choisies ('s-Grav., 1727)
‘gronden van Spinozisterij en vrijgeesterij’ ontdekte, werd hij in zijn ambt geschorst,
waarna hij uit Deventer is verdwenen en zich te IJsselstein heeft gevestigd.
In de Lettres choisies neemt Tyssot als uitgangspunt het zelfbewustzijn of het
denkend Ik, naar den Cartesiaansen regel van het cogito ergo sum, om dan aan
het oordeel der rede de leerstukken van den Christelijken godsdienst, het gezag
der Schrift en de bijbelse verhalen te toetsen. Ofschoon hij God niet als immanente
oorzaak van de wereld beschouwt, meent hij toch, in den geest van Spinoza, dat
God aan de eeuwige orde en wetmatigheid, die Hij zelf voor het bestuur van de
wereld heeft vastgesteld, met noodzakelijkheid is gebonden, en verwerpt hij de
onsterfelijkheid en de hoop op opstanding. Daarnaast neemt hij de verdediging op
zich van F. van Leenhof's Hemel op aarden, waar hij geen atheïsme in wil zien.
Opmerkelijk is in dezen tijd Tyssot's pleidooi voor een menswaardige behandeling
van misdadigers en slaven en tegen het nutteloos oorlogvoeren.
3. In latere jaren werden ook de werken van de leiders van de Franse Verlichting,
Lamettrie, Diderot, d'Alembert, Helvetius, Voltaire, Rousseau e.a., die zich zowel
tegen de gevestigde staatsorde als tegen den positieven godsdienst richtten, en
een onnoemelijk aantal anonieme geschriften van dezelfde herkomst en gelijke
strekking, deels hier te lande uitgegeven, deels door vertaling voor een ruimeren
lezerskring toegankelijk gemaakt, door velen, vooral onder de min of meer geletterde
74
burgerij met instemming gelezen. Ook de tijdschriften droegen tot de verspreiding
van hun denkbeelden bij. Hadden de Engelse deïsten den ‘natuurlijken godsdienst’
nog als noodzakelijk voor het menselijk geluk en het Godsbegrip als conclusie van
een redelijke bewijsvoering voorgesteld, uit Frankrijk drong de gedachte binnen,
dat de redelijk denkende mens het ook zonder godsdienst kan stellen en dat de
voortschrijdende kennis der natuur het Godsbegrip op den duur overbodig zal maken.
4. Reeds vóór de theorieën van de Franse Verlichting haar sterksten invloed
hadden doen gelden, had de wijsbegeerte van Chr. Wolff, in systematischen vorm
voorgedragen en aangediend, hier te lande ingang gevonden, maar verder dan de
kringen van wijsgerige en theologische vakgeleerden heeft zij het in het algemeen
niet gebracht. De eis van duidelijkheid en doorzichtigheid, die door haar uit
rationalistisch beginsel als criterium van waarheid aan den Christelijken godsdienst
werd aangelegd, scheen
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echter aan tal van theologen niet onredelijk toe en men ging er in de zelfde kringen
ook geen bezwaar in zien, met Wolff de aanspraken van het Christendom vóór alles
75
op zijn nut voor enkeling en samenleving te doen berusten.
5. Onder den invloed van de denkbeelden uit het buitenland kwamen sommigen
ten slotte er toe, zich af te vragen, of de kerkleer die door de godgeleerden op
gewichtige punten vaak zo vinnig was omstreden, wel onfeilbare waarheid bevatte,
en of het voor den redelijk denkenden en zedelijk voelenden mens niet meer op
zuiverheid van leven dan op rechtzinnigheid in de leer behoorde aan te komen.
Daarmede is echter in den loop van de 18de eeuw bij een deel van ons volk het
geloof in de goddelijke openbaring, zoals die door het voorgeslacht in het
Christendom was aanvaard, zo niet geheel verloren gegaan, dan toch tot zó geringen
inhoud teruggebracht, als voldoende leek om den naam van Christen nog zonder
oneerlijkheid of verlies van zelfrespect te kunnen blijven dragen, terwijl de practijk
van den godsdienst inschrompelde tot beoefening van vooral maatschappelijke
deugden. Het gezag, dat de openbaring op religieus terrein moest afstaan, werd
door de rede aan zich getrokken: alleen zij zou te bepalen hebben, wat er voor den
‘natuurlijken godsdienst’ nog aan inhoud zou overblijven. Dat de rede zich vaak met
oppervlakkig denken tevreden stelde en op de bijbelse teksten niet zelden een
willekeurige exegese toepaste om ze in het kader van de nieuwe religie te doen
passen, werd maar al te licht over het hoofd gezien.
6. Toch heeft de Verlichting in Nederland in de 18de eeuw niet tot zulke excessen
geleid als in andere landen, met name in Frankrijk. Rechtstreekse bestrijding van
het Christendom uit naam van de rede en afwijzing van de Christelijke
geloofswaarheden als met de rede in strijd is in ons land zeldzaam gebleven. Bij
de meeste aanhangers van den ‘natuurlijken godsdienst’ bleek het streven om
althans enige grondwaarheden van het Christendom na toetsing aan de rede te
handhaven tegen de neiging tot verwerping van die waarheden op te wegen. Velen
van hen toonden zich ook bereid, het recht van een ieder te erkennen om aan die
grondwaarheden naar eigen overtuiging nog andere leerstukken toe te voegen.
De geest van verdraagzaamheid heeft bij dit alles gewonnen. Felle theologische
disputen, zoals de 17de eeuw die in groten getale gekend had, zijn in de 18de eeuw
betrekkelijk zeldzaam geworden. Het zou voortaan mogelijk zijn met een ander in
theologicis van mening te verschillen zonder hem aanstonds voor ketter uit te maken
en op zijn uitsluiting uit de gemeenschap der gelovigen aan te dringen. Aan de
afgescheiden kerkgenootschappen,
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Remonstranten en Doopsgezinden en in mindere mate ook aan de Katholieken, is
die grotere verdraagzaamheid ten goede gekomen. Alleen tegen Spinozisterij en
atheïsme, die steeds in één adem werden genoemd, bleef de tegenstand algemeen.
7. Van kerkelijke zijde werd intussen getracht het rationalisme op godsdienstig
gebied met zijn eigen wapenen te bestrijden. Het onderscheid van natuurlijken en
positieven of geopenbaarden godsdienst, dat door de Verlichting was uitgedacht
om de gronden van alle religie van redelijke motivering afhankelijk te maken, werd
met gretigheid aangegrepen om naast, maar gescheiden van de ‘geopenbaarde
theologie’, die zoals van ouds de H. Schrift als uitgangspunt zou nemen, een
‘natuurlijke godgeleerdheid’ met eigen, zuiver-redelijke beginselen te kunnen laten
optreden, die, geheel zelfstandig te werk gaande, de eerste met redelijke argumenten
zou kunnen staven. Dit onderscheid schijnt hier te lande het eerst zuiver te zijn
opgesteld en consequent te zijn doorgevoerd door den Leidsen hoogleraar in de
76
theologie S. VAN TIL (1644-1713) in zijn Theologiae utriusque compendium cum
naturalis tum revelatae (Ldn., 1704), waar de twee delen geheel los van elkaar
77
worden behandeld. Van Til verwachtte, dat het mogelijk zou zijn aan de hand van
de ‘natuurlijke godgeleerdheid’ den invloed van de wijsbegeerte op godsdienstig
terrein en met name haar aanspraak op beoordeling van den Christelijken
geloofsinhoud tot de juiste proporties terug te brengen. Zij immers zou kunnen
aantonen, wat de rede op dit gebied uit eigen kracht aan waarheid en zekerheid
vermag te bereiken, en de bescheiden uitkomst zou het vertrouwen op de vastheid
en de helderheid van de Christelijke openbaring slechts kunnen doen toenemen.
Anderzijds echter zou uit haar gevolgtrekkingen met zekerheid blijken, dat de
Christelijke godsdienst meer dan welke andere ook met het natuurlijk licht der rede
overeenstemt.
De Cartesiaanse metaphysica leverde aan Van Til het uitgangspunt voor zijn
natuurlijke godgeleerdheid met haar twee argumenten voor het bestaan van God,
a posteriori en a priori, uit het ons ingeboren begrip van een oneindig volmaakt
wezen getrokken, en haar begrip van een onstoffelijke

76

77

NNBW, X, 1027-1029; Siegenbeek, Leidsche Hoogeschool, II, T. & B., 165-166; Chr. Sepp,
Het godgeleerd onderwijs in Nederland,II, Ldn., 1874, 99-101, 269-271; G.D.J. Schotel, De
Illustre School te Dordrecht, Utr., 1857, 136.
De Theologia naturalis reformata van P. Voetius (Utr., 1656) mag niet worden aangezien als
een ‘natuurlijke godgeleerdheid’, zoals de 18de eeuw die verstond. Naar Voetius' mening
maakt reeds de methodische twijfel aan het bestaan van God den weg vrij voor het atheïsme.
- Thomas van Aquino spreekt wel van ‘theologia philosophica vel metaphysica’ (In Boëth. de
Trin., qu. 5, art. 4), maar niet van ‘theologia naturalis’; het adjectief ‘naturalis’ wijst bij hem op
de natuur of het physische.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

257
en onsterfelijke ziel. In zijn Praefatio ad lectorem beval hij dan ook de Meditationes
van Descartes met de door hemzelf uitgegeven Annotationes op dit werk van Chr.
Wittichius (Dordr., 1688) en diens Commentarius de Deo et ejus attributis (Ldn.,
1690) met name aan. De verdere verhandeling over wezen en attributen van God,
over Gods voorzienige leiding van het wereldgebeuren en over de betrekking van
den mens tot God is in Cartesiaansen geest zuiver deductief opgezet, zodat kan
worden gezegd, dat door Van Til ten slotte is uitgevoerd, wat door Descartes uit
gebrek aan vertrouwen in de waarde van de analogische kennis en uit schroom
voor het verder betreden van het gebied van het goddelijke welbewust was
78
nagelaten. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de gedachte aan een theologia
naturalis naast en onafhankelijk van de theologia revelata het gemakkelijkst ingang
heeft gevonden bij theologen van Coccejaanse richting, bij wie de Cartesiaanse
zuurdesem later het sterkst heeft doorgewerkt.
8. Van de verhandelingen over ‘natuurlijke godgeleerdheid’, wier schrijvers de
verwachting van Van Til met de nodige verscheidenheid deelden, noemen wij het
Compendium theologiae naturalis (Fran., 1711) van den Franeker hoogleraar R.
Andala, ingericht naar de beginselen van Descartes, het gelijknamige boek (Fran.,
1720) van zijn ambtgenoot C. Vitringa Jr. en de Natuurlijke Godtgeleerdheit (Utr.,
1728) van den Utrechtsen hoogleraar J. Odé. Al deze werken laten naast de theologia
naturalis plaats en waarde van de bijbelse theologie als ‘bovennatuurlijke
godgeleerdheid’ ten volle gelden. Op den duur echter deed zich ook bij theologen
van professie de neiging gevoelen om aan een toelichting of motivering uit de rede
de voorkeur te geven boven een argument uit de openbaring en de natuurlijke
theologie over de geopenbaarde te doen praevaleren. Als vertegenwoordiger van
deze meer rationalistische denkwijze hebben wij vroeger reeds den Leidsen
79
hoogleraar J. Lulofs leren kennen. Ook werd geleidelijk minder nadruk gelegd op
den eis van zuiverheid van leer dan op dien van de beoefening van de leer in de
practijk van het zedelijk leven. Bij de bestrijding van het ongeloof werd dan ook
vooral gewezen op het gevaar voor de goede zeden, dat dit geacht werd noodzakelijk
mee te brengen. De waarschuwing van Justus van Effen (1684-1735) in zijn tijdschrift
De Hollandsche Spectator, dat verval van de religie de zedelijke waarden voor
enkeling en samenleving bedreigt, had ook voor degenen, die min of meer van het
80
positieve Christendom vervreemd waren, niet te vergeefs geklonken. Door dat
alles kwam ten slotte een toenadering tot stand tussen theologen en rationalisten
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en ontstond er een gemeenschappelijke overtuiging omtrent natuurlijken en
geopenbaarden godsdienst, waarin de schakeringen werden bepaald door de meer
of minder overheersende rol, die aan het ‘redematige’ in den godsdienst werd
toegekend. Uit deze overtuiging is tegen het einde van de 18de eeuw de denkrichting
voortgekomen, die als ‘supranaturalisme’ wordt aangeduid en die tot strekking had,
al de leerstellingen van het Christendom voor de rede te handhaven. Van ongeloof
of atheïsme is in dezen tijd in Nederland nog nauwelijks sprake; men voelde zich
met een door rede en wijsbegeerte verlicht Christelijk geloof volkomen tevreden.
9. Tot de verspreiding van de denkbeelden der Verlichting onder het geletterd
publiek is grotelijks bijgedragen door het tijdschrift Vaderlandsche Letteroefeningen,
opgericht in 1761 door C. Loosjes, Doopsgezind predikant te Haarlem, dat onder
81
wisselende benamingen tot 1876 zijn bestaan heeft voortgezet. De Vaderlandsche
Letteroefeningen stonden een verdraagzaam Christendom boven
geloofsverdeeldheid voor, dat alleen zou berusten op enkele fundamentele
Christelijke begrippen en waarin de verschillende secten zouden kunnen opgaan.
In de Christelijke openbaring zagen zij de bovennatuurlijke mededeling van
waarheden, die de rede uit zichzelf niet zou hebben kunnen ontdekken, maar
anderzijds rekenden zij het tot haar taak de redelijkheid van het Christendom aan
te tonen en het voorwerp van het geloof als in zichzelf volkomen doorzichtig voor
te stellen. Het deïsme, dat geen openbaring erkent en aan de rede de uitsluitende
leiding van 's mensen leven toevertrouwt, werd bestreden. Op wijsgerig gebied ging
de sympathie aanvankelijk vooral uit naar Locke, later naar Leibniz en Wolff. De
grondgedachten van de Théodicée (Ned. vert., Utr., 1782) werden met gretigheid
aangegrepen om een optimistische visie op wereld en leven te verkondigen.

3. François Hemsterhuis
1. In de periode van het zelfvoldane rationalisme van de Nederlandse Verlichting
steekt de figuur van Hemsterhuis met zijn door een Platoonsen drang naar het
schone bevrucht denken hoog boven zijn omgeving uit. Dat hij door de tijdgenoten
in eigen land nauwelijks is opgemerkt, behoeft niet te worden geweten aan het feit,
dat hij zich, ondanks een uitgesproken afkeer van de Franse politiek, voor de
schriftelijke uitdrukking van zijn gedachten uitsluitend van het Frans heeft bediend.
In geen periode immers
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van het Nederlandse beschavingsleven zijn de geletterde kringen van ons land zo
vertrouwd geweest met de voortbrengselen van de Franse cultuur in haar wijdsten
omvang als juist in den tijd, waarin Hemsterhuis leefde. In Duitsland werd het eerst
de aandacht op hem gevestigd door de uitgave van zijn Vermischte philosophische
Schriften (2 dln, Leipzig, 1782, 3de dl., 1797) en geen minderen dan Fr. H. Jacobi
(1743-1819) en J.G. Herder (1744-1803) hebben daar aan zijn denkbeelden verdere
bekendheid gegeven, nadat zij er zich zelf door hadden laten beïnvloeden. Door
hun bemiddeling hebben deze den wijsgerigen grondslag geleverd voor het denken gevoelsleven van de Duitse Romantiek. In Frankrijk bracht een uitgave van
82
Hemsterhuis' werken het in een bewogen tijd tot twee drukken en de Zuidelijke
Nederlanden hebben ten tijde van het Verenigd Koninkrijk behalve verhandelingen
over de aesthetica en de wijsgerige verdiensten van Hemsterhuis ook een nieuwe
83
editie van zijn wijsgerige werken opgeleverd. In ons land heeft Ph.W. van Heusde
(1778-1839) zich door Hemsterhuis laten inspireren, al betreurde hij het, dat deze
het juiste verband van Christelijken godsdienst en Socratische wijsbegeerte niet
84
had doorzien. Van enigen verderen invloed van Hemsterhuis op de wijsbegeerte
in Nederland is geen sprake. Wel werd hij nog in 1828 door N.G. van Kampen
aangeduid als ‘misschien de grootste theoretische wijsgeer, dien Nederland heeft
voortgebracht’, maar reeds enkele jaren later weigerde R.C. Bakhuizen van den
Brink aan het slot van een uitvoerige studie over Hemsterhuis, waartoe de critische
beschouwing van P.H. Tydeman's Lofrede op Fr. Hemsterhuis (Ldn., 1834) hem
aanleiding had gegeven, in hem den wijsgeer te begroeten, ‘die ook nog voor dezen
85
tijd een onbetwijfeld orakel zijn zou’. Ook de publicatie van Hemsterhuis' OEuvres
philosophiques door L.S.P. Meyboom (3 dln., Leeuw., 1846-50) heeft niet kunnen
verhinderen, dat hij hier te lande in den loop van de 19de eeuw vrijwel geheel in
vergetelheid is geraakt. In het begin van de 20ste eeuw deden publicaties van Julius
86
de Boer en Th.C. van

82
83

84
85
86

2

OEuvres philosophiques de M.F. Hemsterhuis, Paris, 1792, 1809.
J.H.N. Defooz, Commentatio definitionem pulchri, a cl. Hemsterhuis datam cum reliquorum
philosophorum definitionibus comparans atque dijudicans, Annales Academiae Leodiensis
1824-25, Luik, 1827; J.G. Ottema, De Fr. Hemsterhusii meritis in tractanda philosophia,
Annales Academiae Lovaniensis 1825-26, Leuven, 1827; S. Van de Weyer, OEuvres
philosophiques de F. Hemsterhuis, 2 dln., Leuven, 1825.
Ph.W. van Heusde, Brieven over den aard en de strekking van Hooger Onderwijs, Utr., 1829,
248-249.
R.C. Bakhuizen van den Brink, Franciscus Hemsterhuis, in: De Muzen, 1834, overgenomen
in: Studiën en Schetsen, ed. E.J. Potgieter, III, 's-Grav., 1870, 87-159, 156.
J. de Boer, François Hemsterhuis, DG, LXXVI (1912-III), 283-318; dez., François Hemsterhuis,
TW, VI (1912), 458-486.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

260
87

Stockum de belangstelling in zijn figuur weer opleven. Een in Nederland gevestigde
88
Fransman, E. Boulan, wakkerde deze nog verder aan en ten slotte is door L.
Brummel een beeld getekend van zijn leven en werken, dat als definitief kan worden
89
90
beschouwd. J. Romein voegde daar nog enkele treffende typeringen aan toe.
91
2. François Hemsterhuis (1721-1790), geboren te Franeker, werd door zijn vader,
92
den beroemden classicus Tib. Hemsterhuis (1684-1766), spelenderwijze in de
klassieke beschaving in haar vollen omvang ingewijd. In 1747 werd hij te Leiden,
waar zijn vader sinds 1740 hoogleraar was, ingeschreven als student in de wiskunde,
nadat hij zich waarschijnlijk reeds eerder in de natuurwetenschap in haar vollen
omvang had bekwaamd. Hij volgde o.a. de colleges van 's-Gravesande en raakte
er voor het leven bevriend met de latere hoogleraren P. Camper en J.N.S. Allamand.
Tussen 1749 en 1755 werkte hij als ingenieur in militairen dienst. In laatstgenoemd
jaar werd hij door den senaat van Franeker voorgedragen als hoogleraar in de
wijsbegeerte, maar de benoeming ontging hem. Kort daarop nam hij een betrekking
aan als commies bij den Raad van State, welke vrij belangrijke positie hij tot 1780
met grote toewijding vervuld heeft. Dat zijn aspiraties niet verder reikten, vond
wellicht zijn oorzaak in zijn geringe besluitvaardigheid en gebrek aan energie. Tot
zijn dood is hij te 's-Gravenhage gevestigd gebleven.
Ingrijpende gebeurtenissen zijn in het vlakke en schijnbaar eentonige leven van
Hemsterhuis niet voorgevallen. Zijn ambtelijke functie noopte hem tot geregeld
verkeer met de hogere kringen van de Haagse samenleving en hij telde onder de
aanzienlijken des lands enkele intieme vrienden, wier gematigde staatkundige
opvattingen hij deelde. Buiten de spheer van zijn ambtelijk werk is zijn leven
opgegaan in lectuur en studie, in de beoefening van kunstwetenschap, optiek en
astronomie en in een voortgezette observatie van eigen en anderer zieleleven.
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3. Verbeelding en denken, dichterlijk gevoel en wijsgerige bespiegeling zijn bij
Hemsterhuis onverbrekelijk verbonden. Een diep doorleefde studie van de antieke
beschaving, waarin vooral de aesthetische en ethische elementen hem aantrokken,
heeft hem ontvankelijk gemaakt voor een levensdrift, die aan den Eroos van Plato
haar drijfkracht ontleende, maar die door een bezonken wijsheid, bij voorkeur gehuld
in het kleed ener symboliserende en mythologiserende verbeelding, werd getemperd.
Van de verering van het goede en ware lijkt hem de liefde tot het schone niet te
scheiden: in de wetten van de menselijke natuur vinden zij gelijkelijk hun grond.
Enerzijds is hij een zoon der Verlichting, in zover de rede ook voor hem met uitsluiting
van alle openbarings- en kerkgeloof norm en maatstaf is voor alle denken en doen
en in zover hij een vast vertrouwen bezit in de onbeperkte mogelijkheden van 's
mensen vervolmaking. Anderzijds echter betekent zijn werk een reactie tegen den
geest der Verlichting, in zover hij zich evenzeer afkerig betoont van de strenge
redenering en den mathematischen betoogtrant als van de zelfverzekerde vrijdenkerij
van zijn dagen, het rationalisme van zijn tijd van zijn zakelijkheid ontdoet, naast het
verstand ook plaats laat voor het gevoel en van het negativisme van een Voltaire
zo min wil weten als van het materialisme van een Lamettrie, een Helvetius en een
d'Holbach. Diderot en d'Alembert schatte hij hoog, evenals Rousseau en
Montesquieu. Voor het Christendom in zijn orthodoxen vorm had hij geen waardering.
Het grondprobleem van zijn denken, met dichterlijke vrijheid getrokken uit het
idealisme van Plato, dat hij bij voorkeur als ‘de wijsbegeerte van Socrates’ aanduidde,
is hem door A. Shaftesbury voorgetekend. Maar, zegt J. de Boer, ‘hem was meer
eigen de gevoelvolle verbeelding der dichterlijke wijsbegeerte van Plato's Symposion
93
dan de diepzinnige dialectiek van diens Parmenides’. De navolging van Plato werd
hem ingegeven door de hem aangeboren liefde tot het schone. In de leer, die Plato
Socrates in den mond legde, zag hij de levensphilosophie, die op den grond van
's-mensen hart blijkt te liggen, wanneer hij zich de moeite doet, die daar te zoeken.
Wat hij zelf in zijn geschriften Socrates laat zeggen, waren veelal de gedachten, die
aan zijn eigen gevoelsleven waren ontsprongen. Dat hij per saldo toch meer
Socratisch dan Platoons dacht, blijkt uit zijn afwijzing van het Christendom als niet
bevorderlijk voor de beoefening van de maatschappelijke deugden, omdat bij zijn
belijders de gehechtheid aan het hemels vaderland de banden met de aardse
werkelijkheid dreigt te verscheuren.
4. Eerst betrekkelijk laat is Hemsterhuis er toe gekomen, de vruchten van zijn
denk- en gemoedsleven op schrift te stellen. Zijn schuchtere en intro-
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verte natuur had geen behoefte aan publiciteit en slechts de aanmoediging van
anderen kon hem bewegen zijn intieme bespiegelingen althans aan een beperkten
kring van vrienden te openbaren. Zijn geschriften zijn merendeels anoniem
verschenen, in kleine, zeer verzorgde oplagen, voor zijn eigen rekening gedrukt
door Ch.W.F. Dumas te 's-Gravenhage en meestal niet in den handel gebracht; de
oorspronkelijke exemplaren zijn zeer zeldzaam geworden. Zijn gehele wijsgerig
oeuvre beslaat niet meer dan 500 blz. druks.
5. In het werk van Hemsterhuis zijn duidelijk twee perioden te onderscheiden.
In de eerste hield hij zich bezig met kunsthistorische en aesthetische studiën,
waarvan de Lettre sur une pierre antique (1762, verschenen 1790) en de Lettre sur
la sculpture (A'dam, 1769) de getuigen zijn. Beide brieven verraden naast een
aesthetische ook een psychologische belangstelling en in de Lettre sur les désirs
(A'dam, 1770) treedt deze laatste nadrukkelijk op den voorgrond. De Lettre sur
l'homme et ses rapports (Paris, d.i. A'dam, 1772) is het voornaamste geschrift van
deze periode. Hier heeft Hemsterhuis geheel zijn wijsgerige overtuiging in een eerste
ontwerp op papier gebracht. In zijn latere werken worden onderdelen daarvan nader
uitgewerkt. Ook heeft Hemsterhuis nog aanvullingen en toelichtingen op zijn Lettre
gegeven.
Zoals in den titel van den brief reeds wordt aangeduid, is het denken van
Hemsterhuis geconcentreerd op den mens en zijn betrekkingen, d.w.z. op den mens,
voor zover hij op grond van zijn eigen concrete en individuele zijn wezenlijk in
betrekking staat tot de hem omringende wereld en tot God. Elk wezen immers neemt
een eigen plaats in de wereld in door zijn zeer bepaalde verhouding tot duizenden
andere wezens, door welke het wordt beinvloed en die het op zijn beurt beïnvloedt.
Ten gevolge daarvan verkeert het heelal voortdurend in een toestand van spanning.
Enerzijds immers streven alle dingen der wereld op grond van de hun wezenlijke
betrekkingen noodzakelijk naar eenheid, maar anderzijds blijven zij uit hoofde van
hun individualiteit even noodzakelijk van elkaar gescheiden. De macht, die het heelal
bijeenhoudt, wordt nu door Hemsterhuis voorgesteld als een liefde, die
onweerstaanbaar alles doordringt en die zich in het physische voordoet als algemene
aantrekkingskracht, maar zich in den mens openbaart als de Platoonse Eroos. Door
den Eroos wordt de mens ertoe gebracht zich te bevrijden van de tegenstrijdigheid,
die zijn individualiteit als hoogste bezit en tegelijk onvermijdelijke beperking in zich
sluit, door zich op de meest intieme en de meest volkomen wijze te verenigen met
de objecten van zijn verlangen en in laatste instantie met het goddelijke, in welke
vereniging de ziel de hoogste voltooiing van het haar aangeboren beginsel van
vervolmaking en tegelijk haar hoogste geluk zal vinden.
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In de anthropologie gaat Hemsterhuis uit van een dualistische beschouwing in den
trant van Descartes, maar hij verbindt daarmede met betrekking tot de kennis een
empiristisch-sensualistische theorie, die het meest aan Locke doet denken, maar
waar hem waarschijnlijk door Condillac de weg naar is gewezen. De ziel is een
onstoffelijk en onsterfelijk wezen, begaafd met ‘organen’, die haar in staat stellen
op sensualistische wijze voorstellingen op te doen van die aspecten van het heelal,
welke tot die organen in betrekking staan. Die voorstellingen geven uiteraard slechts
een onvolledig beeld van de werkelijkheid, daar zij afhankelijk zijn van de betrekking
tussen de organen en de dingen van buiten. De ziel is ten opzichte van de objecten
van haar organen passief en wij mogen aannemen, dat die objecten in de
werkelijkheid bestaan op de wijze, waarop zij zich aan ons voordoen. Daarmede is
echter niet gezegd, dat dit hun enige zijnswijze is. Werden wij met nieuwe organen
begiftigd, dan zouden die ons waarschijnlijk weer andere aspecten van de
werkelijkheid openbaren. Door het denkvermogen wordt een aantal voorstellingen
bij afwezigheid van de waargenomen voorwerpen zelf tegelijkertijd in één
aanschouwing betrokken, met behulp van tekens of symbolen, die een algemene
betekenis hebben, zonder dat daar in de werkelijkheid iets algemeens aan
beantwoordt. Onder die tekens neemt de taal de voornaamste plaats in. Het
redeneren bestaat hierin, dat het denkvermogen zich door deze symbolen de
objecten opnieuw voor den geest roept en met de tegelijk aanwezige voorstellingen
vergelijkt. De conclusie van deze redenering kan dan geacht worden met de
werkelijkheid overeen te komen.
Het hoogste van de organen der ziel, waardoor de mens in wezen van het dier
is onderscheiden, is het organe moral, een zedelijk zintuig, waarin naast de moral
sense van A. Shaftesbury en Fr. Hutcheson ook de ‘zesde zin’ van J.J. Rousseau,
le sens moral, gemakkelijk te herkennen valt. Zoals de zintuiglijke waarneming ons
de verschijnselen, de veranderingen en de wetten van de stoffelijke wereld met
inbegrip van ons eigen lichaam doet gewaarworden, zo maakt dit zedelijk zintuig
ons vatbaar voor de gevoelens van liefde en haat, van vreugde en droefheid, van
bewondering en medelijden, die door het handelen van onze medemensen in ons
worden opgeroepen, en stelt het ons tevens in staat de gevoelens van berouw of
bevrediging te ondergaan, die door de beoordeling van eigen handelen worden
verwekt. Door het zedelijk zintuig wordt de mens zich bewust van zijn betrekkingen
tot zijn medemensen. Het brengt hem in verbinding met andere individuen van
dezelfde soort en laat hem de wereld zien naar haar zedelijke zijde, waar hij zelf zo
goed als de anderen door zijn begeerten en zijn handelen deel aan heeft.
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Met den graad van volmaaktheid van het organe moral is het bewustzijn van de
betrekkingen tot de medemensen evenredig en daar op dit bewustzijn dat van de
zedelijke verplichting gebaseerd is, voelt de mens zich tot het vervullen van meer
verplichtingen gedrongen, naarmate zijn zedelijk zintuig meer ontwikkeld is.
Omgekeerd is hij, bij wien dit zintuig niet tot ontwikkeling is gekomen, ook aan geen
zedelijke verplichtingen onderworpen; hij is dan ook aan het kwaad, dat hij doet,
niet schuldig. In de vervolmaking van het zedelijk zintuig en het vervullen van den
plicht is echter 's mensen geluk gelegen: de deugdzaamste mens is ook de
gelukkigste. Dit neemt intussen niet weg, dat goed en kwaad voor Hemsterhuis tot
betrekkelijke begrippen zijn geworden.
In den goed ingestelden mens is een enkele verzuchting der ziel naar het betere,
het toekomstige en het volmaakte een meer dan wiskundig bewijs voor het bestaan
van God. De graad van de betrekking tot God hangt dan wederom af van de
meerdere of mindere gevoeligheid van het zedelijk zintuig. Wanneer dit actief is en
op het Hoogste Wezen gericht, dan ondergaat de gehele psychische structuur van
den mens daar den invloed van.
6. In de tweede periode van het leven van Hemsterhuis, die in 1775 begint, staat
zijn wijsgerig werk naar vorm en inhoud in sterke mate onder invloed van zijn
vriendschap met Adelheid von Schmettau, Prinses Gallitzin (1748-1806), de vrouw
van een Russischen diplomaat, sinds 1769 in den Haag gevestigd, die zich in 1774
mede met het oog op de opvoeding van haar kinderen uit het mondaine leven had
teruggetrokken en sinds 1775 ter aanvulling van haar eigen gebrekkige opleiding
door Hemsterhuis in geschiedenis, wiskunde, oude talen, alsook in de ‘wijsbegeerte
van Socrates’ werd onderwezen. Het contact met deze rijkbegaafde, overgevoelige
en vastberaden, maar veel jongere vrouw, gebaseerd op een zieleverwantschap,
94
die meer winst voor den geest dan voor het gemoed opleverde, heeft Hemsterhuis,
die de vijftig reeds was gepasseerd, een tweede jeugd doen beleven. Zij heeft hem
ertoe gebracht, zijn gedachten verder te ontwikkelen en die als neerslag van met
haar gevoerde gesprekken in dialoogvorm te publiceren. Toen de prinses in 1779
naar Münster was vertrokken, waar zij in den kring van F. von Fürstenberg, B.
95
Overberg, F.L. Stolberg e.a. haar inspirerende rol zou voortzetten, werd de
vriendschap met Hemsterhuis, die geleidelijk het karakter had aangenomen van
een gesublimeerde erotiek, waarvoor Venus Urania als beschermgodin fungeerde,
door geregelde wederzijdse bezoeken en een intens epistolair verkeer onderhouden.
De her-
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haalde conflicten en teleurstellingen en de gebreken, die de zo vurig begeerde
harmonie van Hemsterhuis' karakter steeds bleven verstoren, hebben den band
tussen ‘Socrate’ en zijn ‘Diotime’ zo min kunnen verbreken als de terugkeer van de
prinses tot het Katholieke geloof van haar jeugd in 1786. De warmte van de
verhouding is echter in later jaren enigszins bekoeld. Hemsterhuis vond tijdelijk een
geringe compensatie in zijn vriendschap met mevrouw A.C. Perrenot-Mollerus
(1749-1821), met wie hij ook als ‘Diocles’ met ‘Daphne’ een briefwisseling onderhield,
later ook met andere vrouwen uit de Haagse society.
7. De Dialogen van Hemsterhuis' tweede periode doen zich op Platoons voorbeeld
voor als de weergave van gesprekken in het oude Griekenland en in de tekening
van spheer en omgeving is consequent aan deze fictie vastgehouden. ‘Van allen,
96
zegt R.C. Bakhuizen van den Brink terecht, die in lateren tijd beproefd hebben het
innemend, bevallig genre van Platonische gesprekken weder in zwang te brengen,
is Hemsterhuis onbetwistbaar het best geslaagd.’ Zijn denkhouding is thans lichtelijk
gewijzigd: tegenover het nuchtere rationalisme der Verlichting en het sensualisme
van zijn vroegere werken plaatst hij nu met volle overtuiging de zekerheid van het
gevoel, die hij echter aandient als de voldragen vrucht van ‘le bon sens’ of ‘le sens
commun’, waarvan ieder mens een groter of kleiner deel bezit. Zijn ogen zijn nog
verder opengegaan voor de eigen en onvervangbare waarde van de menselijke
persoon, maar daarnaast vertoont hij een onmiskenbare neiging tot pantheïsme,
die wederom meer op sentiment dan op redelijke gronden schijnt te berusten.
In den dialoog Sophyle ou de la philosophie (A'dam, 1778), die grotendeels uit
een nadere uitwerking van de gedachten van de Lettre sur l'homme bestaat, komt
Hemsterhuis er onomwonden voor uit, dat hij de wijsbegeerte van Socrates, die de
waarheid in den mens zelf heeft gezocht, als de enige beschouwt, welke dien naam
verdient. Op grond van die wijsbegeerte keert hij zich tegen het materialisme, dat
slechts datgene als werkelijkheid beschouwt, wat met de zintuigen kan worden
waargenomen. De zintuigen bedriegen ons niet, maar geven ons slechts toegang
tot de stoffelijke zijde der werkelijkheid; deze bezit echter nog andere aspecten,
waarvan wij op andere wijze, zij het dan niet met dezelfde waarheid en zekerheid,
kennis dragen. De wisselwerking van ziel en lichaam acht hij hierdoor te verklaren,
dat zij behalve de weinige eigenschappen, die wij van hen kennen, nog andere
eigenschappen kunnen bezitten, die hen met elkaar overeen doen stemmen. Aristée
ou de la divinité (A'dam, 1779) handelt over het bestaan van God en over de plaats
van den mens in het
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heelal. Het lijkt Hemsterhuis niet mogelijk, uit de doelmatige inrichting en de orde
in de wereld tot het bestaan van God te besluiten, daar immers het begrip ‘orde’
zuiver relatief is, naargelang van de geestelijke ontwikkeling van het individuele
subject, en daar wat wij als ‘orde’ aanduiden niet noodzakelijk ook orde in hogeren
zin behoeft te zijn. De omgekeerde redenering schijnt hem eerder voor de hand te
liggen. Het bestaan van God als schepper volgt echter onmiddellijk uit het gevoel
van ons eigen bestaan en de overtuiging van het gevoel is meer waard dan die van
het verstand, dat zijn redeneringen toch altijd weer op axioma's, d.w.z. op
gevoelsovertuigingen, moet doen berusten. Gods oneindig grote en oneindig
machtige wil werkt in de wereld als oorzaak van alle orde en beweging en van de
vorming der substanties; hij belet, dat de wereld door de algemene
aantrekkingskracht tot een inerte massa zou vervallen. De verhouding van den
mens tot God berust op Gods alomtegenwoordigheid, die in dezen dialoog
pantheïstische trekken vertoont, daar zij wordt voorgesteld als de albezieling van
de natuur. Als vrij wezen kan de mens echter nader tot God komen door vervolmaking
van zijn wil, zijn verstand en zijn organe moral, dat thans als principe moral of
sentiment moral wordt aangeduid. Het zedelijk gevoel is niet louter passief zoals
het zedelijk zintuig; het stelt de ziel in staat zich met een ander als het ware te
vereenzelvigen en van daaruit op zich zelf te reflecteren; daardoor beziet de ziel
zich om zo te zeggen van buitenaf en beoordeelt zij zich zelf, zoals de ander haar
zou beoordelen. Zoals van de aantrekkingskracht een reactie uitgaat tegen elke
werking, die haar wederstreeft, zo reageert ons zedelijk gevoel met onbehagen,
met afkeer, met leedwezen tegen elke zedelijk-slechte handeling, waarvan het
handelend subject zich bewust is. Natuurwet en zedewet zijn echter wezenlijk
verschillend, omdat de laatste zich tot zelfstandig denkende en vrij handelende
wezens richt. Er zijn geen algemeen geldende regels voor het zedelijk handelen.
Een handeling is slecht, voor zover zij door het handelend subject als zodanig wordt
aangevoeld; haar waarde wordt bepaald door de innerlijke en uiterlijke
omstandigheden van het subject. Hier speelt ook het optimisme van de Verlichting
bij Hemsterhuis een rol: de mens wil van nature het goede; het kwaad vindt zijn
oorsprong in zijn betrekkingen tot de dingen buiten hem.
Op het dualisme van ziel en lichaam wordt in dezen dialoog door Hemsterhuis
nog meer nadruk gelegd dan te voren. De individuele ziel is opgesloten in een
lichamelijk omhulsel; reeds op aarde kan de liefde tot het oneindige haar de bevrijding
schenken, die door den dood slechts bij voldoende vervolmaking wordt verkregen.
De beschouwingen over psychologische en aesthetische vraagstukken in Simon
ou des facultés de l'âme (1787) hebben naar de bedoeling van Hemster-
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huis een ethisch-paedagogische strekking: zij moeten dienen om den mens de
innerlijke harmonie, d.i. den toestand van evenwicht van zijn geestelijke krachten
te helpen bereiken, die hem den weg naar de vereniging met God, hetzij hier op
aarde, hetzij na dit leven, zal moeten openen. Het standpunt van Hemsterhuis is
dat der vermogenspsychologie en hij kent aan de ziel vier werkelijk verschillende
vermogens toe: het voorstellingsvermogen, het verstand, den wil en het principe
moral, zonder hun eenheid en samenwerking nader te bepalen. De kunsten worden
door Hemsterhuis naar het aantal en de verscheidenheid van haar objecten
onderscheiden en ingedeeld; aan de dichtkunst geeft hij de voorkeur boven de
beeldhouwkunst.
8. De laatste door Hemsterhuis zelf nog voltooide dialoog, Alexis ou de l'âge d'or
(Riga, 1787), in den vorm van een mythe, sluit aan bij den Simon. Hier treedt voor
het eerst op het begrip van de persoonlijkheid als van een actief beginsel, dat de
werking der vermogens regelt, beoordeelt, ordent en verbetert. Het voornaamste
probleem echter, dat hier aan de orde komt, is dat van het waarheidsgehalte van
de kunst, meer speciaal van de poëzie. Schoonheid bestaat voor Hemsterhuis in
eenheid en verscheidenheid, het ervaren van schoonheid hangt af van het grootst
mogelijk aantal voorstellingen, dat in den kortst mogelijken tijd door het verstand tot
eenheid kan worden gebracht. Bij den kunstenaar, vooral bij den dichter, komt deze
eenheid, onder inspiratie van de Godheid, in de ogenblikken van ‘enthousiasme’ of
bezieling gemakkelijker tot stand; daardoor ontdekt hij waarheden, die voor het
denkend verstand nog verborgen waren. Hemsterhuis roept hier ook het beeld op
van een gouden tijdperk in de geschiedenis der mensheid, dat voor altijd voorbij is,
maar dat in de Griekse beschaving nog bijna als historische werkelijkheid bewaard
is gebleven. Naar hetideaal van den antieken mens, in die beschaving belichaamd,
behoort de moderne mens zich te oriënteren. Hij bezit daartoe in zijn natuur een
‘beginsel van volmaakbaarheid’ (principe de perfectibilité) dat in zich zelf geen
beperking inhoudt, maar dat hier op aarde niet geheel tot verwerkelijking kan komen
wegens de beperking van onze organen in aantal en vermogen. Wanneer de mens
de uiterste grens van zijn kunnen bereikt heeft, zich bewust wordt van de beperking,
die hem is opgelegd, en het juiste even wicht tussen zijn verlangens en zijn
mogelijkheden heeft gevonden, dan zal een nieuwe gouden eeuw voor hem
aanbreken. Niet van den triumph van de rede, zoals de Verlichting die voorstond,
verwacht Hemsterhuis dus een schonere toekomst, maar van de alzijdige en tegelijk
harmonische ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid.
De dialoog Alexis II ou du militaire, door Boulan het eerst uitgegeven, is onvoltooid
97
gebleven.
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9. Tot de laatste geschriften van Hemsterhuis behoort ten slotte de Lettre sur
l'athéisme (1787), die door hem op aandrang van prinses Gallitzin werd geschreven
om zich te zuiveren van de verdenking van Spinozisme, waar de Aristée enigen
grond toe scheen te geven. Hij weigerde echter dezen brief in den strijd tussen Fr.
H. Jacobi en M. Mendelssohn over Spinoza en Lessing te laten gebruiken, maar
stond toe, dat hij in een nieuwe bewerking als bijlage bij de tweede uitgave van
98
Jacobi's Ueber die Lehre des Spinoza (1789) opnieuw verscheen. Van Spinoza,
die nog altijd als het prototype van den modernen atheïst werd beschouwd, tracht
hij zich zo ver mogelijk te distanciëren. Het atheïsme moet naar zijn mening uit de
omstandigheden van den tijd worden verklaard. In zijn vroegsten vorm ontstond het
in de Oudheid, toen men meende, dat door de atomen en de beweging alles in de
wereld kon worden verklaard. In later tijd kwam een tweede vorm op als reactie
tegen een opvatting, die van de Godheid een ‘monstre absurde’ had gemaakt. Het
atheïsme van zijn eigen tijd ten slotte ziet Hemsterhuis aan als een verderfelijke
vrucht van de overschatting van het verstand, die door de wijsbegeerte van Descartes
in de wereld is gebracht. Het werk van Hemsterhuis is daarmee met een laatste
reactie tegen het beginsel van de Verlichting geëindigd.

98

Th.C. van Stockum, Spinoza-Jacobi-Lessing, ein Beitrag zur Geschichte der deutschen
Literatur u. Phil. im 18 Jahrh., diss. Gron., Gron., 1916; Brachin, t.a.p., 57-59.
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Vierde hoofdstuk
De negentiende eeuw
Inleiding
1. In de 19de eeuw vertoont het wijsgerig leven in Nederland een aantal kenmerken,
1
die ons het recht geven, deze periode in een afzonderlijk hoofdstuk te behandelen.
De vereenzelviging van wijsbegeerte en natuurwetenschappen, waar vooral het
wijsgerig onderwijs sinds den tijd van Newton en 's-Gravesande zich aan had schuldig
gemaakt, heeft afgedaan. Naast de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ treedt thans
wederom een ‘bespiegelende wijsbegeerte’ op, die weldra de eerste zo ver achter
zich zal laten, dat het contact tussen de twee geheel verloren gaat, en de
‘proefondervindelijke wijsbegeerte’, die thans zuivere vakwetenschap is geworden,
nog slechts in haar naam de herinnering aan haar verleden bewaart.
2. In de eerste helft der eeuw wordt de wijsgerige bespiegeling nog beheerst door
de denkwijze van den common sense in den geest van de Schotse School of in
dien van de raison commune van de Franse traditionalisten. Tegelijkertijd doet echter
ook een idealistische beschouwing van kennen en en zijn haar intrede en ondanks
bestrijding van velerlei zijden weet deze geleidelijk in het gehele Nederlandse
denkleven door te dringen. In hun geheel krijgen echter de idealistische systemen
hier geen vasten voet. Wijsbegeerte en religie, deze laatste in den vorm van een
‘redelijken’ of ‘verlichten’ godsdienst, treden steeds in nauw verband te zamen op.
De tweede helft der eeuw wordt gekenmerkt door het opkomen van empirisme,
positivisme en materialisme, waar dan op grond van idealistische beginselen verzet
tegen wordt aangetekend. Dit brengt echter ook nu niet mede, dat de idealistische
stelsels in hun geheel worden aanvaard. De wijsbegeerte wordt losgemaakt van
den godsdienst en krijgt een eigen taak tot opbouw van een wereldbeschouwing
toegewezen. Weldra zal men haar de argumenten vragen om niet alleen het
kerkgeloof, maar ook alle religie te bestrijden. Tegen het

1

G. v. Antal, Die holländische Philosophie im neunzehnten Jahrhundert, Utrecht, 1888; T.
Roorda, Ueber den gegenwärtigen Stand der Philosophie in den Niederlanden, ZPspT, X
(1843), 121-159; Ned. vertaling van dit artikel door R.P. Verbeek, GB, XVII-5 (1844), 719-764;
C. B. Spruyt, Die Geschichte der Philosophie in Holland von 1878 bis 1888, AGP, II-1 (1889),
122-141, III-3 (1890), 495-510; H. Steen, Das Leib-Seele-Problem in der Philosophie Hollands
im 19 u. 20 Jahrhundert, I. Von Schröder bis van der Wyck, Lengerich i.W., 1937; F. Sassen,
Wijsgerig leven in Nederland in de eerste helft der negentiende eeuw, MKNAW, 1954.
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einde der eeuw leidt de onvoldaanheid met de verkregen resultaten op wijsgerig
terrein tot scepticisme en schroom voor bespiegeling, welke den bloei van het
wijsgerig leven een tijdlang belemmeren.
3. De 19de eeuw, aldus als afzonderlijke periode van de geschiedenis der
wijsbegeerte in Nederland omschreven, begint in 1796 met het verschijnen van
Paulus van Hemert's Beginzels der Kantiaansche wijsgeerte, terwijl juist honderd
jaar later, in 1896, met de benoeming van G.J.P.J. Bolland te Leiden een nieuw
tijdvak zijn aanvang neemt. De tweede helft der eeuw wordt in 1846 ingezet met de
inaugurale rede van C.W. Opzoomer te Utrecht over De wijsbegeerte den mensch
met zichzelven verzoenende. De indeling in twee helften kan als kader voor de
behandeling van deze periode dienen.
4. In de eerste helft van de 19de eeuw blijft aan de wijsbegeerte in het hoger
onderwijs de taak opgedragen, welke haar aan de hogescholen van de Republiek
van meet af was toebedeeld: die van propaedeuse op de vakwetenschappen. In
feite is zij echter thans zowel aan de universiteiten als daarbuiten tot dienstmaagd,
zoal niet van de theologie, dan toch van den Christelijken godsdienst geworden.
Van haar wordt geen zelfstandige behandeling verwacht van de vraagstukken van
zijn, kennen en behoren, maar zij zal de gronden moeten leveren, die den
Christelijken geloofsinhoud, op welke wijze ook opgevat, voor den redelijk denkenden
mens aannemelijk zullen maken en hem zullen helpen kerk en religie tegen haar
aanvallers te verdedigen.
Zoals wij reeds in het vorig hoofdstuk hebben gezien, waren vele Christenen in
ons land, zowel onder Katholieken als onder Protestanten, voor den invloed van
het Engelse sensualisme en deïsme en van het Franse naturalisme en materialisme
niet immuun gebleven, hetgeen hen van de dogmatische formuleringen van de
kerkleer, met name wat betreft de leerstukken van erfzonde, verlossing en genade,
min of meer had doen vervreemden. Zij wilden zich echter daarom den naam van
‘Christenen’ niet laten ontzeggen en stonden merendeels het ideaal voor van een
‘redelijk’ of ‘verlicht’ geloof, waarmee zij uitdrukking gaven aan de overtuiging, dat
het Christendom aanspraak kon maken op den naam van den meest redelijken van
alle godsdiensten en zelfs geleidelijk in redelijkheid zou kunnen opgaan.
In de eerste decennia van de 19de eeuw en vooral na de bevrijding van de Franse
overheersing werd dit ideaal in het geestelijk leven van Nederland het zuiverst
vertegenwoordigd door de richting, die dan in de Reformatorische theologie de
2
overhand heeft en die als ‘supranaturalisme’ of ‘oudliberalisme’ wordt aangeduid.
Deze richting neemt in feite tussen ortho-

2

Zie voor het volgende: K.H. Roessingh, De moderne theologie in Nederland, hare voorbereiding
en eerste periode, diss. Leiden, Gron., 1914, 7-25.
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doxie en Verlichting, tussen Christendom en ontchristelijkte wereld een bemiddelend
standpunt in. Het supranaturalisme handhaaft het bovennatuurlijk karakter van de
Christelijke openbaring en wenst het Bijbelse Christendom met al zijn religieuze en
zedelijke waarden alsook de Christelijke cultuur in haar vollen omgang voor de
moderne wereld te bewaren. Anderzijds echter neemt het aan, dat de menselijke
rede de waarheid van de meeste geloofsartikelen, nadat zij van Godswege zijn
bekend gemaakt, kan inzien en vele ervan ook door eigen kracht kan ontdekken,
terwijl daarnaast enige ‘verborgenheden’ overblijven, die de mens niet uit zich zelf
kan verhelderen, maar die toch niet met de rede in strijd zijn. In latere jaren vond
het supranaturalisme zijn orgaan in de Godgeleerde Bijdragen (1827).
Tegenover de principiële aanvaarding van de mogelijkheid ener verbinding van
Christendom en Verlichting, zoals het supranaturalisme die voorstond, komen de
rechtzinnige groepen op voor handhaving van de zuiverheid van de leer en
verdediging van het kerkelijk dogma tegen elke rationalisering. In de school van
Bilderdijk en in het Réveil zullen zij haar grootste kracht ontplooien. Het Réveil wijkt
echter niet alleen in zijn waardering van den ‘geest der eeuw’ van het
supranaturalisme af, het stelt ook een ‘orthodoxie des harten’, die op den weg naar
God aan het redelijk denken geen plaats laat, tegenover de intellectualistische wijze,
waarop het supranaturalisme de door God bekend gemaakte, maar voor de rede
3
toegankelijke waarheden verstaat. Dientengevolge blijft de betekenis van het Réveil
voor de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland nog bij die van het
supranaturalisme ten achter.
De moderne theologie, hoewel mede door het supranaturalisme voorbereid, is in
de eerste helft der eeuw nog in een praenatale phase. Eerst na 1846 is haar plaats
in het Nederlandse geestesleven duidelijk waarneembaar, al kan de dag van de
inaugurale rede van J.H. Scholten (1811-1885) te Franeker, 17 september 1840,
als haar geboortedatum worden aangewezen.
5. De wijsbegeerte van de eerste helft der 19de eeuw draagt tengevolge van haar
nauwe verbinding met den Christelijken godsdienst een overwegend religieus en
ethisch karakter. In de wijsgerige geschriften van alle richtingen zijn Christenen aan
het woord, die hun overtuiging omtrent God en de verhouding van den mens tot
God doorlopend bij hun wijsgerige beschouwingen laten meespreken en voor wie
de vraagstukken van het gestaan van God en de bindende kracht van de zedewet
ook in de wijsbegeerte den voorrang hebben op alle andere. Dat de wijsbegeerte
ook los

3

M.E. Kluit, Het Réveil in Nederland, 1817-1854, A'dam, 1936; zie ook de kenschetsing van
het Réveil door A. Pierson, Eene levensbeschouwing, Hrlm., 1875, 15-26, en Oudere
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van enig religieus uitgangspunt zou kunnen worden beoefend en dat zij behalve en
buiten de problemen, die rechtstreeks op de practijk van 's mensen leven betrekking
hebben, nog andere vragen van belang zou hebben te beantwoorden, komt bij velen
van hen niet op.
De eerste plaats in de wijsbegeerte van deze periode wordt ingenomen door de
common-sense-philosophie, die op voorbeeld van Fr. Hemsterhuis (1721-1790) in
verband wordt gebracht met de leer van de oude Griekse denkers, met name van
Plato. In Ph.W. van Heusde (1778-1839) vindt deze denkrichting haar voornaamsten
woordvoerder. Van Heusde is echter meer paedagoog en didacticus dan
systematicus. Zijn werk gaat naar den inhoud een ‘inleiding tot de wijsbegeerte’
nauwelijks te buiten. Zijn Utrechtse ambtgenoot J.F.L. Schröder (1774-1845)
daarentegen blijkt aan de common-sense-philosophie ontgroeid te zijn en heeft zich
ook aan den invloed van het Kantianisme onttrokken. Het door hem
vertegenwoordigde realisme is echter vrijwel zonder weerklank gebleven. De meeste
beroering is in deze periode verwekt door de eerste aanhangers van Kant, maar
hun geluid is onder de oppositie, die van vele zijden tegen hen losbrak, spoedig
verstomd. De eerste Hegelianen konden zich hier te lande aandienen onder
bescherming van den rechtervleugel van het Duitse Hegelianisme, maar de wijsgerige
bodem in Nederland was nog niet voldoende voorbereid om hier de grondbeginselen
van de idealistische denkwijze wortel te laten schieten. Wel hebben een aantal losse
denkbeelden van het Duitse idealisme geleidelijk in de Nederlanden ingang
gevonden.
6. In de tweede helft van de eeuw heeft de wijsbegeerte zich aan de bevoogding
door de religie onttrokken, zij het dan vaak om zich dienstbaar te maken aan aardse
en tijdelijke doeleinden als de volksverlichting, de vooruitgang e.d. Ook nu wordt
4
haar, om een uitdrukking van J.P.N. Land over te nemen, geen ‘taak van
onbaatzuchtige bespiegeling en objectieve critiek’ toegewezen, maar de
verstandelijke ontwikkeling wordt gebruikt als ‘hefboom tot hervorming van
maatschappelijke en religieuze instellingen’. In den onbeperkten vooruitgang van
de mensheid, waar de leidende figuren in de wetenschap van dezen tijd des te
vaster aan geloofden naar mate zij het geloof aan transcendente waarden met meer
beslistheid verwierpen, werd aan de wijsbegeerte een belangrijke functie toegedacht:
zij zou de wereld moeten voorbereiden op de alleenheerschappij van wetenschap
en redelijk denken en met alle openbaringsgeloof, met name met het Christendom,
definitief moeten afrekenen. De tweede helft van de 19de eeuw is dientengevolge
voor het wijsgerig leven van Nederland een periode van verlate Verlichting, met
dien verstande dat het er thans niet meer om gaat, met wijsgerige
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gronden de redelijkheid van het Christelijk geloof voor gelovigen en ongelovigen
aan te tonen, maar om dat zelfde geloof in al zijn schakeringen als strijdig met de
rede af te wijzen. De moderne theologie, die met het Christendom als geopenbaarden
godsdienst radicaal heeft gebroken, handhaaft althans de ethische waarden, die
door het Christendom worden vertegenwoordigd.
In de wijsbegeerte is thans C.W. Opzoomer (1821-1892) de leidende figuur. Zijn
empirisme, dat zo treffend scheen te passen bij de triumpherende natuurwetenschap
van zijn dagen, heeft den inhoud van het wijsgerig denken in deze jaren voor een
groot deel bepaald. Opzoomer's wijsgerige theorieën zijn echter evenmin onbestreden
gebleven als de radicale denkbeelden op theologisch gebied, die hij in zijn oratie
van 1846 verkondigde. Hoewel de critiek op zijn empirisme hoofdzakelijk op grond
van Kantiaanse beginselen werd uitgebracht, is er toch van een consequente
heropvatting van het critisch idealisme in dezen tijd nog geen sprake. Het ideaal,
door Opzoomer voorgestaan, van een natuurlijke Godskennis, berustend op het
godsdienstig gevoel, en van een verlichte religie, die met uitschakeling van elk
openbaringsgeloof alleen op ervaring en rede zou steunen, wordt geleidelijk
verdrongen door een materialisme van Duitsen oorsprong, dat de ontkenning van
elk Godsbegrip en de verwerping van elke religie impliceerde. In populaire vormen
omgezet en met een schijn van wetenschappelijkheid omkleed, zal dit materialisme
de wereldbeschouwing worden van talloozen uit de arbeidende klassen, die mede
door den maatschappelijken nood reeds eerder van de kerken en de religie waren
vervreemd. Voor anderen, meer intellectuelen, eveneens op zoek naar een werelden levensbeschouwing, liepen de nadere kennismaking met en het critisch onderzoek
van het materialisme op een ontgoocheling uit en velen van hen zochten bevrediging
voor hun verstandelijke en zedelijke behoeften in een hernieuwing van het
Spinozisme, dat zij naar den geest van den tijd in rationalistischen zin interpreteerden
en waarmede zij ook het wereldbeeld van de moderne natuurwetenschap trachtten
te verbinden.
7. Bij de Katholieken, aan wie bij den aanvang van hun politieke vrijwording een
spiritualisme van Cartesiaanse inspiratie was gedoceerd, dat nauw met de theologie
verbonden bleef en bij wie later het traditionalisme van F.R. de Lamennais
(1782-1854) en na diens veroordeling door het kerkelijk gezag het ontologisme van
G.C. Ubaghs (1800-1875) een vrijwel algemeen gunstige ontvangst hadden
gevonden, kwam de hernieuwde waardering van de eigen bevoegdheid der rede
en van de zelfstandige functie der wijsbegeerte tot uiting in een terugkeer naar het
Thomisme, dat op zijn beurt overeenkomstig den geest van den tijd aan een
rationalistische inter-
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pretatie werd onderworpen; dientengevolge werden ook de grenzen van geloof en
weten, theologie en philosophie scherper afgebakend dan tevoren.
8. De wijsgerige litteratuur van de 19de eeuw bestaat voor een groot deel uit
tijdschriftartikelen en brochures. Zij richt zich veelal tot een groter publiek dan de
eigenlijke vakkringen. Aan wijsgerige vaktijdschriften is doorgaans slechts een kort
leven gegund, maar in tijdschriften met algemeenculturelen of
overwegend-theologischen inhoud vinden wijsgerige bijdragen gemakkelijk opname.
De wijsgerige gedachtenwisseling neemt vaak den vorm aan van op hogen toon
gevoerde en dikwijls langgerekte polemieken.

1. Common-sense-philosophie en criticisme
1. Bij den overgang van de 18de naar de 19de eeuw speelt het wijsgerig leven in
Nederland zich bijna uitsluitend af aan de hogescholen en in de geleerde
genootschappen, die onder invloed van de Verlichting in ons land tot stand waren
gekomen. Zowel in de ene als in de andere echter leidde het een kwijnend bestaan.
De Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (1752) en Teyler's
Genootschap (1778), beide te Haarlem, bewogen zich evenals het Bataafsch
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte (1769) te Rotterdam bij voorkeur
op het gebied der natuurwetenschappen en beoogden vooral de verstandelijke
ontwikkeling van de min of meer geletterde burgerij. Ook het Legatum Stolpianum
(1753) te Leiden en het Genootschap tot Verdediging van den Christelijken
Godsdienst (1785) te 's-Gravenhage, die zich meer met bespiegelende wijsbegeerte
inlieten, waren echte exponenten van de idealen der Verlichting.
Wat aan de hogescholen in de faculteit der vrije kunsten als ‘wijsbegeerte’ werd
onderwezen, was voor een deel nog natuurwetenschap in den omvang, dien de
belangstelling en de zucht naar het vreemde en nieuwe in de 18de eeuw daaraan
hadden gegeven. Daarnaast echter werd de belangstelling gericht op de antieke
wijsbegeerte, met name op die van Plato, waarin men de klassieke belichaming
ging zien van de menselijke rede, waar het ‘gezond verstand’ zich niet dan tot eigen
voordeel naar kon richten. Hetzelfde gezond verstand moest tot stut en steun
strekken voor den Christelijken godsdienst en het vertrouwen in den common-sense
was zo groot, dat Christenen van allerlei richting zich van zijn hulp tot staving van
het eigen standpunt gelijkelijk konden bedienen. Wijsgerige publicaties van enige
betekenis heeft de universitaire philosophie rond de eeuwwisseling niet voortge-
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bracht. Het is gebleven bij een aantal gelegenheidsredes, die duidelijk blijk geven
voor een niet wijsgerig geïnteresseerd publiek bestemd te zijn, en bij enkele
handboeken, die, opgebouwd op de beginselen van het gezond verstand en
eclectisch van inhoud, zich naar den vorm bij de Wolffiaanse Scholastiek in Duitsland
aansluiten.
2. Te Leiden doceerde D. VAN DE WIJNPERSSE (1724-1808), zoals wij in het vorig
hoofdstuk hebben gezien, in het begin der 19de eeuw een optimistische
5
6
Verlichtingsphilosophie. Ook het onderwijs van ANT. CHAUDOIR (1749-1824), sinds
1787 als hoogleraar in de logica, de metaphysica en de astronomie te Franeker
werkzaam, droeg blijkens de onder hem verdedigde theses een eclectisch karakter:
7
theorieën van Leibniz, Newton en Locke spelen erin door. In zijn (niet gedrukte)
rectorale rede van 1792 De praecipuo doctrinae Kantianae momento ejusque
dijudicatione gaf hij echter blijk tegenover de Kantiaanse wijsbegeerte niet geheel
afwijzend te staan.
3. Te Groningen was na het kortstondig hoogleraarschap (1790-93) van J.G. VAN
8
DER VOORT (1764-1793), die als eerste in zijn colleges het Kantianisme had
behandeld, het wijsgerig onderwijs in handen gekomen van den theoloog J. BOSMAN
9
(1750-1804), leerling van D. van de Wijnpersse te Leiden, die in zijn Oratio de
insigni utilitate e lectione Ciceronis in philosophiae cultores redundante (Gron., 1795)
Cicero als voorbeeld stelde voor een harmonische verbinding van wijsbegeerte en
wetenschapsbeoefening, zonder zich over zijn eigen wijsgerige denkbeelden nader
uit te laten; bij zijn onderwijs gebruikte hij de handboeken van zijn leermeester en
Pufendorff's De officio hominis et civis.
Naaste ambtgenoot van Bosman te Groningen was J. BAART DE LA FAILLE
10
(1757-1823), die daar sinds 1790 met het onderwijs in de wijsbegeerte en de
wiskunde belast was. Blijkens zijn Oratio de sperandis rei philosophicae identidem
auctae incrementis (Gron., 1790) is philosophie voor hem kennis van het heelal en
van alle dingen, die het bevat, met hun oorzaken en eigenschappen; zij verschaft
ons de middelen om ons aardse welzijn te vergroten;
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8
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Groninganae, in: Acta saecularia Academiae Groninganae, Gron., 1814, 121. Tot de geschriften
van v.d. Voort behoren o.a.: Grondbeginselen der menschkunde, A'dam, 1789-90, Wijsgeerige
verhandelingen, t.z.p., 1790. Zijn oratie handelde De doctrina Epicureorum morali, magis
magisque se in hominum animos insinuante et mores corrumpente, Gron., 1790.
NNBW, III, 251; BWPG, I, 529-30; Boeles, Levenschetsen, 194; Muntinghe, t.a.p., 121-122.
NNBW, IV, 537; Boeles, Levenschetsen, 102-103.
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zij leert ons God in zijn werken kennen en Hem beminnen. Voor den modernen tijd
heeft echter de natuurwetenschap deze drievoudige taak op zich genomen;
binnenkort zal zij den mens in staat stellen Gods scheppingsplan geheel te doorzien.
In zijn eerste rectorale rede De vero felicitatis sensu (Gron., 1799) legt Baart het
geluk van den mens in de volmaaktheid, die bestaat in de ontwikkeling van al zijn
zielsvermogens. De tweede rectorale rede: Oratio qua disquiritur, quid artes atque
disciplinae, cum juventute communicatae, faciant ad salutem communem
adjuvandam augendamque (Gron., 1819) is, misschien door de ervaringen van de
revolutiejaren, minder hoog gestemd dan die van 1790, maar hij verwacht ook nu
nog van een verstandig gebruik van rede en wetenschap veel goeds voor het
algemeen welzijn.
4. Te Utrecht waren, zoals wij hebben gezien, bij het begin der 19de eeuw de
11
zetels der wijsbegeerte bezet door J. TH. ROSSIJN (1744-1817), een laten
vertegenwoordiger van de ‘proefondervindelijke wijsbegeerte’ naar de beginselen
12
van Newton, en door J.F. HENNERT (1733-1813), een min of meer sceptisch gezind
aanhanger van de common-sense-philosophie. B. NIEUHOFF (1747-1831) hebben
wij te Harderwijk een practische wijsbegeerte op den grondslag van het gezond
13
verstand zien verkondigen. J.H. VAN SWINDEN (1746-1823) zagen wij zijn
14
veelomvattende belangstelling te Franeker en te Amsterdam in beoefening brengen.
5. De wijsbegeerte van Kant, die ook in Nederland een nieuw tijdvak in de
15
geschiedenis van het wijsgerig denken zou inluiden, heeft hier haar eersten
16
verdediger gevonden in PAULUS VAN HEMERT (1756-1825), eerst Hervormd
predikant, later op grond van zijn vrijzinnige beginselen naar de

11
12
13
14
15

16

Zie blz. 247-248.
Zie blz. 246-247.
Zie blz. 251-252.
Zie blz. 238-239.
G.J.D.C. Stempels, De eerste Kant-waardeering in Nederland, DG, LXXXVI (1922-II), 483-501;
H. IJ. Groenewegen, Der erste Kampf um Kant in Holland, KS, XXIX (1924), 304-315; dez.,
Kant in Nederland, in: Kant's beteekenis voor de wijsbegeerte, A'dam, 1924, 7-20; F.W.
Dethmar, Kurze Geschichte der Schicksale der kantischen Phil. in Holland, geplaatst vóór
zijn vertaling van P. van Hemert, Ueber die Existenz der Principien eines reinen
uneigennützigen Wohlwollens im Menschen, Dortmund, 1799. - Het genootschap Concordia
et libertate, opgericht in 1748 te Amsterdam als een vereniging van Patriotten, is na 1795
‘meer bijzonder de leerschool geworden, waar de stellingen der Kantiaansche wijsbegeerte
verkondigd werden’: J. van Lennep, Het leven van C. en D.J. van Lennep, III-1, A'dam, 1862,
200.
NNBW, VII, 548-549; BWPG, III, 660-669; H. IJ. Groenewegen, Paulus van Hemert als
godgeleerde en wijsgeer, A'dam, 1889; B.H.C.K.v.d. Wyck, Over Paulus van Hemert, DG,
LIV (1890-II), 135-144. - Het uittreden van P. van Hemert uit de Hervormde Kerk heeft
aanleiding gegeven tot een uitvoerige polemische briefwisseling tussen hem en den Utrechtsen
hoogleraar G. Bonnet (1723-1805) over de rede en haar gezag in godsdienstzaken: A. van
den End, Gisbertus Bonnet, diss. Utr., Wageningen, 1957, 65-85.
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Remonstranten overgegaan, hoogleraar aan het Remonstrants seminarium te
Amsterdam (1790-96) en ten laatste werkzaam als secretaris van de Maatschappij
van Weldadigheid te 's-Gravenhage. Voor de bepaling van zijn wijsgerig standpunt
zijn vooral van belang zijn Beginzels der Kantiaansche wijsgeerte (4 dln., A'dam,
1796-98) en de talrijke artikelen, waarmede hij het door hem gestichte Magazijn
voor de critische wijsgeerte (1799-1803) grotendeels heeft gevuld. De Beginzels,
in hoofdzaak een bewerking van F.G. Born, Versuch über die ursprünglichen
Grundlagen des menschlichen Denkens und die davon abhängigen Schränken
unserer Erkenntnis (1797), werden door Van Hemert met uitvoerige ‘voorredens’
op elk deel ingeleid. De voornaamste verdienste van Kant bestaat voor hem hierin,
dat zijn wijsbegeerte den weg baant naar een redelijk geloof, ontbloot van alle
eigenlijke kennis der voorwerpen, en dat zij het mogelijk maakt het Christendom
tegen alle aanvallen te verdedigen, het ongeloof aangaande de grondwaarheden
van den godsdienst als hoogst onredelijk te veroordelen en de twijfelzucht, het
materialisme en het fatalisme voor goed te overwinnen. De theoretische rede moge
noch vóór, noch tegen het ongeloof iets vermogen, Kant heeft duidelijk gemaakt,
dat de practische rede tot blijvenden grondslag van de Christelijke religie zal kunnen
strekken. Ook de Christelijke zedeleer vindt in de wijsbegeerte van Kant haar
hechtsten steun. Van Hemert kon dan ook in het Voorberigt op zijn Magazijn daaraan
ten doel stellen: ‘het bevorderen van ware deugd en zedelijkheid onder het
Bataafsche volk’ en ‘het voortplanten van begrippen, die aan het ongeloof en de
loszinnigheid onzer eeuw den doodsteek dreigen’. De gehele verdere inhoud van
het Magazijn is door die doelstelling bepaald. Zij stond bij redactie en medewerkers
een critisch afstand nemen van de Kantiaanse wijsbegeerte in den weg. Van Hemert
was van mening, dat de grondbeginselen van die wijsbegeerte dogmatisch mogen
en moeten worden aangenomen; hij heeft het criticisme eenvoudig weergegeven
zoals hij het verstond, in een taal, die ook buiten vakkringen zou kunnen worden
verstaan.
6. Een der voornaamste medewerkers van het Magazijn was JOHAN KINKER
17
(1764-1845), taal- en letterkundige en wijsgeer, advocaat te 's Gravenhage en te
Amsterdam, hoogleraar in het Nederlands, de geschiedenis en de welsprekendheid
18
te Luik (1817-1830). Zijn artikel Proeve eener opheldering van de Kritiek der zuivere
rede (Magazijn, I, 1799), in het Frans ver-
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18

NNBW, IV, 836-837; M.C. van Hall, Johannes Kinker, bijdragen tot zijn leven, karakter en
schriften, A'dam, 1850; B.H.C.K.v.d. Wyck, Mr. Johannes Kinker als wijsgeer, A'dam, 1864;
P.H. van der Gulden, Mr. Joh. Kinker, ANTW, XXXIV (1940-41), 27-35.
Behalve Van Hemert en Kinker hebben aan het MCW medegewerkt: J.R. Deiman, med. dr.
(1743-1808, NNBW, VI, 379-383), J.E. Doornik, med. dr. (1777-1837, NNBW, VIII, 417-418),
Mr. A.R. Falck (1777-1843, NNBW, I, 845-847), J.J. Heumann, phil. dr., H.J. Matthes, Luth.
prop. (1780-1854, NNBW, IV, 953-954), J.F.L. Schröder, Luth. prop. (1774-1845, NNBW, X,
895), W. Servaas, med. dr., Mr. M. Siderius (1754-1829, NNBW, IX, 1031-1032) en Mr. T.
Sypkens (1780-1842, NNBW, IX, 1100-1101).
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taald door J. Le Fèvre als Essai d'une exposition succincte de la Critique de la raison
pure de M. Kant (Paris, 1801), heeft grotelijks bijgedragen tot het bekendworden
van de Kantiaanse wijsbegeerte in Frankrijk. Behalve een aantal wijsgerige
zinnespelen in verzen schreef hij nog Brieven over het natuurregt aan den Heer
Paulus van Hemert (A'dam, 1823), die gericht waren tegen W. Bilderdijk's Korte
ontwikkeling der gronden van het natuurregt (1821), maar door J.R. Thorbecke in
zijn Bedenkingen aangaande het regt en den staat (1825) in den brede werden
bestreden. In latere jaren heeft zijn denken zich ontwikkeld in de richting van een
identiteitsphilosophie in den geest van Schelling, welke haar bekroning vond in de
hypothese van een absoluut weten en kunnen, noumenale grond van de wereld der
verschijnselen, waarin de tegenstellingen, die zich in deze wereld voordoen, zijn
opgeheven. In het posthume Essai sur le dualisme de la raison humaine (A'dam,
1850-1852), uitgegeven door J.D. Cocheret de la Morinière, is de uitkomst van deze
ontwikkeling neergelegd.
Kinker koesterde een onbegrensde minachting voor hetgeen slechts op traditie
of conventie steunde. Met de Verlichting geloofde hij vast aan de onbeperkte
volmaakbaarheid van den mens en aan het uiteindelijk verdwijnen van dweperij en
huichelarij, met de Restauratie aan de herschepping der volken door het gezag der
vorsten. Vandaar dat het even autoritair als patriarchaal bestuur van Koning Willem
I hem bijzonder aanstond en dat hij tijdens zijn verblijf te Luik de Regering in den
Haag geregeld waarschuwde voor de tegenwerking, die dit bestuur in België met
name bij ‘de Katholieke dweepers of huichelaars’ ontmoette. De meer critische
houding, die hij van het begin af aan tegenover Kant heeft aangenomen heeft hem
zich geleidelijk van het criticisme doen verwijderen. Ook is hij onder de Nederlandse
Kantianen in dezen tijd de enige geweest, die er rond voor uit kwam, dat hij geen
belang stelde in een Christelijke philosophie of een philosophisch Christendom. Met
de scheiding van wijsbegeerte en geloof was hij zijn tijd vooruit. Veelzijdiger dan
zijn vriend Van Hemert, heeft hij op grond van verdiensten, buiten zijn werk voor de
wijsbegeerte om, bij zijn tijdgenoten ook meer waardering ondervonden.
7. De strijd rond de Kantiaanse wijsbegeerte, dien Van Hemert's Beginzels en
het Magazijn voor de critische wijsgeerte in het eerste decennium van de 19de eeuw
in Nederland heeft doen ontbranden, heeft vóór alles tot inzet gehad de vraag, of
de grondbeginselen van Kant tot steun kunnen dienen
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voor het Christelijk geloof en de Christelijke zedeleer dan wel als een gevaar voor
de Christelijke geloofsovertuiging moeten worden beschouwd. De vraag naar de
wijsgerige waarde van die beginselen en naar de mogelijkheid ze voor de rede
critisch te verantwoorden treedt daarbij geheel op den achtergrond. Aan de eigenlijke
grondproblemen van het transcendentaal idealisme en aan de beoordeling van het
autonome karakter der rede zo op theoretisch als op practisch gebied zijn de strijders
niet toegekomen.
8. Het eerste verzet kwam van theologische zijde en richtte zich tegen de
Kantiaanse ethiek, zoals zij door Van Hemert als grondslag van de Christelijke
zedeleer werd verdedigd. Het werd ondernomen door den Amsterdamsen predikant
SAMUEL JOHANNES VAN DE WIJNPERSSE (1759-1842), zoon van den bovengenoemde,
vroeger hoogleraar in de wijsbegeerte te Groningen (1787-1789), later te Leiden
19
(1803-1822), met een Verhandeling strekkende tot betoog van het eeuwig en
onveranderlijk onderscheid van zedelijk goed en kwaad (A'dam, 1800), waarin hij
met beroep vooral op Grotius en Pufendorff en onder afwijzing van verschillende
oudere en nieuwere opvattingen dat onderscheid terugvoerde tot de betrekking van
de vrije daden van den mens tot de wetten Gods en betoogde, dat de aangeboren
overtuiging daaromtrent in het menselijk hart in Kant's practische rede geen
voldoenden grond vindt. Van Hemert antwoordde hem, in Aanmerkingen op hetgeen
Dr. S.J. van de Wijnpersse onlangs tegen Kant's zedenleer heeft ingebragt (Magazijn,
V. 1802), dat hetgeen ons voorkomt Gods wet te zijn, aan de eigen rede getoetst
moet worden om in ons het bewustzijn van plicht wakker te roepen.
Kort na deze eerste schermutseling vond de Harderwijkse hoogleraar B. NIEUHOFF
20
(1747-1831) in het optreden van de nieuwlichters aanleiding om het rigorisme van
de Kantiaanse ethiek van het standpunt van een gematigd eudaemonisme te
bestrijden (Iets over eudaemonisme, Zutphen, 1802). Prompt werd hij door Kinker
beantwoord met een artikel Aan B. Nieuhoff, hoogleeraar in de wijsgeerte te
Harderwijk (Magazijn, VI, 1803), waarop hij zich tot den leider van de Kantiaanse
beweging richtte met een uitvoerige verhandeling Aan P. van Hemert, betreffende
het eudaemonisme (Hard., 1803), welke zowel van den geadresseerde (Antwoord
op den brief van Prof. B. Nieuhoff, Magazijn, VI, 1803) als van Kinker (Aan den
uitgever, over het eudaemonisme van Prof. B. Nieuhoff, t.z.p.) een wederwoord
uitlokte.
Dit dispuut was het voorspel tot den eigenlijken strijd, die werd ingezet met Eenige
bespiegelingen der Kantische wijsbegeerte, ('s-Grav., 1805), welke de Leidse
oud-hoogleraar D. VAN DE WIJNPERSSE (1724-1808) onder het

19
20

Zie blz. 243-244.
Zie blz. 251-252.
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21

pseudoniem Eclecticus in het licht gaf. Hij waarschuwt daarin tegen de Kantiaanse
metaphysica, waardoor alle kennis van God uit zijn werken, grondslag van den
geopenbaarden godsdienst, wordt geloochend, en tegen Kant's zedeleer, welke bij
de Christelijke ethiek, die in overeenstemming met den Bijbel God als hoogsten
wetgever erkent, verre ten achter blijft.
22
De Bespiegelingen van D. van de Wijnpersse bleven onbeantwoord. Zij werden
overstemd door de Brieven aan Sophië over den geest van de Kantiaansche
wijsbegeerte (A'dam, 1806) van RHIJNVIS FEITH (1753-1824), geschreven naar
aanleiding van Kinker's Gedachten bij het graf van Immanuel Kant (A'dam, 1805),
waarin het stelsel van den pas overleden wijsgeer in versvorm was uiteengezet. In
de berijmde Brieven, van uitvoerige aantekeningen voorzien, werden de beginselen
van de critische wijsbegeerte als volstrekt onverenigbaar met het Christendom
afgewezen en nam de schrijver het op voor de wijsbegeerte van het gezond verstand.
Kinker antwoordde op spottenden toon met Brieven van Sophië aan Mr. Rhijnvis
Feith (A'dam, 1807), eveneens van aantekeningen vergezeld, waarin hij betoogde,
dat niet het gezond verstand, maar de critische rede bij de wijsgerige bespiegeling
de leiding moet hebben, en zijn tegenstander verweet, dat deze tot een weerlegging
van het Kantianisme op wijsgerige gronden met zijn machtsspreuken weinig of niets
had bijgedragen. Kort daarop schaarde een onbekende schrijver, zich noemend
‘Christianus’, zich aan de zijde van Feith met een naderen Brief van Sophia aan Mr.
J. Kinker (Utr., 1807); deze brief heeft echter geen wijsgerige betekenis; het is slechts
de hartekreet van een gelovige, die zich verontrust voelt door de gevaren, waartegen
22a
hij is gewaarschuwd, maar niet weet, waar deze waarschuwing op steunt.
De enige, die op dit moment van het dispuut van kerkelijke zijde de Kantiaanse
wijsbegeerte op het punt van haar verhouding tot het Christendom in bescherming
heeft genomen is de Lutherse predikant JACOB NIEUWENHUIS (1777-1857), later
hoogleraar te Leiden. Ten aanzien van haar invloed op de godsdienstleer beschouwt
hij die wijsbegeerte als zo onschuldig en geleidelijk als papier, waarop men naar
verkiezing alles kan

21
22

22a

Zie blz. 233-235.
Een bescheiden critiek werd uitgeoefend door H.C. Cras, SIUL, 1805, 5de stuk, 23-39, en
door J.M. Kemper, RR, 1806, 117-125, 198-209. Aan geen van beide critici was echter de
identiteit van den schrijver bekend.
Ook anderen werden door de wijsbegeerte van Kant tot ‘poëzie’ geïnspireerd. ‘Hieronymus
de Bosch bracht de ethica van zijn meester in Latijnsche verzen over, die wel ietwat doen
denken aan een rammelend rif’: V.d. Wyck, Kinker, 80; H.H. Klijn (1773-1856, NNBW, III,
701) schreef een Zielenleer naar de beginselen der critische wijsbegeerte (A'dam, 1805), in
proza, en vertolkte in de dichtstukken De mensch een volmaakbaar wezen (A'dam, 1805),
De mensch (A'dam, 1808) en De verlichting (A'dam, 1810) theorieën van Kant in verzen.
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schrijven; zij is dan ook zeer wel met een belijdenis van het Christendom overeen
te brengen; de onderzoekingen van Kant hebben zelfs gunstige diensten aan de
23
godgeleerde wetenschappen bewezen.
9. De strijd rond Kant zou een nog feller karakter gaan aannemen, toen de Leidse
hoogleraar Wyttenbach zich daarin ging mengen. De Zwitser DANIËL WYTTENBACH
(1746-1820) was al sedert 1771 als hoogleraar in Nederland werkzaam, eerst aan
het Remonstrants seminarium, waar hij in 1790 door Van Hemert werd opgevolgd,
24
en aan het athenaeum (1779) te Amsterdam en sinds 1799 te Leiden. In 1780 was
zijn Disputatio de unitate Dei, gericht tegen Kant's Einzig möglicher Beweis vom
Dasein Gottes (1763) door het Legatum Stolpianum bekroond. Zijn Praecepta
philosophiae logicae (A'dam, 1781) werden verschillende malen herdrukt. De
Institutiones metaphysicae werden na zijn dood door G.L. Mahne uitgegeven (Ldn.,
1826). Wyttenbach's voornaamste verdienste ligt echter op het gebied der klassieke
letteren en zijn wijsgerige belangstelling is onverbrekelijk verbonden met de studie
van de oude wijsgeren, met name van Cicero en Plato, wier denkbeelden door hem
werden voorgedragen in de vormen van de school-philosophie van Wolff.
In de Epistola ad Lyndenum (A'dam, 1808), waarmede Wyttenbach na een korte
philologische schermutseling over het hoofd van den adressant, F.G. Baron van
Lynden, heen den strijd tegen Van Hemert opende, neemt de beschrijving in beelden,
aan de Oudheid ontleend, van de verspreiding van de door den schrijver zo gehate
Kantiaanse wijsbegeerte in Duitsland de voornaamste plaats in, terwijl van Hemert
in zijn Epistola ad Daniëlem Wyttenbachium (A'dam, 1809) zijn kracht vooral zoekt
in het kleineren van Wyttenbach's kennis van de nieuwere wijsbegeerte. De kwestie
van de betekenis van Kant voor geloofs- en zedeleer van het Christendom heeft
hier reeds haar gewicht voor een groot deel verloren. Wel stuitte de wijze, waarop
Kant het bestaan van God, de vrijheid van den wil en de onsterfelijkheid van de ziel
als postulaten van de practische rede tracht te handhaven, bij Wyttenbach op
bezwaren, maar zijn betoog richtte zich voornamelijk tegen Kant's categorieënleer.
De wijsgerige betekenis van het dispuut tussen Wyttenbach en Van Hemert is
beperkt gebleven tot deze eerste gedachtenwisseling. In de tweede phase wonnen
de persoonlijke hatelijkheden het spoedig van de zakelijke

23

J. Nieuwenhuis, Bespreking van: Feith, Brieven aan Sophië en Kinker, Brieven van Sophië,
SIUL, 1807, Mengelwerk, 219-235.

24
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argumenten en verplaatste de strijd zich op philologisch terrein, waar Van Hemert
25
de meerderheid van zijn tegenstander moest erkennen.
10. Omstreeks 1815 is aan den openlijken strijd vóór en tegen de critische
wijsbegeerte in Nederland een einde gekomen. Van Hemert heeft zich in dat jaar
uit het wijsgerig leven teruggetrokken. Kinker's tijd en werkkracht werden sinds 1817
grotendeels in beslag genomen door zijn professoraat te Luik, terwijl zijn wijsgerige
denkbeelden zich geleidelijk van het criticisme verwijderden. De critische
wijsbegeerte, zoals Van Hemert die voordroeg, had schijnbaar het pleit verloren.
Wanneer de Leidse hoogleraar E.A. BORGER (1784-1820) in zijn Disputatio de
mysticismo (Ldn., 1819), antwoord op een prijsvraag van Teyler's Genootschap,
Kant, Fichte en Schelling en hun invloed op het geestesleven van zijn dagen in den
brede behandelt, maakt hij van het optreden van Van Hemert en al wat daaruit in
Nederland gevolgd was, met geen woord gewag. In het werk van de drie genoemden
26
ziet Borger een gevaar voor godsdienst en zeden. Door de bevoegdheid van de
theoretische rede te beperken heeft Kant, door het zelfbewustzijn van het Ik tot
beginsel en uitgangspunt van alle bespiegeling te verklaren heeft Fichte den weg
geopend voor de heerschappij van gevoel en phantasie, die bij Schelling heeft geleid
tot de intellectuele aanschouwing van het Absolute, die de grondslagen van den
godsdienst in mysticisme doet opgaan. Met het Protestantisme, dat zijn steun zoekt
in begrippen, acht Borger de wijsbegeerte van Schelling volstrekt onverenigbaar,
maar zij past naar zijn mening om haar irrationelen inslag wel bij het Katholicisme,
dat, louter steunend op symboliek, enkel voldoening schenkt aan zinnen en gevoel.
Den overgang van tal van ontwikkelde Duitse Protestanten tot de Katholieke Kerk
schrijft hij dan ook aan den invloed van de Schellingiaanse wijsbegeerte toe.
11. In het wijsgerig onderwijs aan de universiteiten behield de
commonsense-philosophie, in eclectischen vorm voorgedragen, voorlopig nog de
overhand. In haar emotieloze nuchterheid kan zij als de zuiverste uitdrukking van
haar tijd worden beschouwd. De beslissende factor bij de tijdelijke terugdringing
van het Kantianisme op het terrein der openbaarheid was echter de Christelijke
geloofsovertuiging, die overigens voor het bewustzijn van de meeste tijdgenoten
met geen ander wijsgerig stelsel zo nauw was verbonden als met dat van het gezond
verstand.
12. De verklaring van den geringen opgang, die het Hegelianisme bij zijn

25
26

Wyttenbach klaagde zelfs zijn tegenstander bij de Franse bezetters aan: C.B. Spruyt, AGP,
II (1889), 124.
J.P.N. Land (DG, XXVIII, 1864-II, 370) merkt terecht op, dat Borger het idealisme ‘uit een
totaal onwijsgeerig standpunt’ beoordeelt.
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eerste verschijnen hier te lande gemaakt heeft, is in dezelfde richting te zoeken.
Het absolute idealisme was zozeer in strijd met de eisen, die de denkwijze van het
gezond verstand aan een wijsgerige beschouwing van God, wereld en mens placht
te stellen, dat het niet kon verwachten hier aanstonds met sympathie te zullen
worden ontvangen. Aan Hegel werd niet alleen ‘duisterheid’ verweten, het
gebruikelijke bezwaar tegen elke nieuwe philosophie, maar hem werd ook
‘stelselzucht’ ten laste gelegd, een begrip dat voor de Nederlandse denkers, die
hun eclecticisme met verdraagzaamheid vereenzelvigden, een zeer onaangenamen
inhoud had. Meer nog dan voor het Kantianisme gold toch voor het Hegelianisme,
dat het onverenigbaar moest worden geacht met den Christelijken godsdienst.
Christenen van allerlei richting zagen in Hegel's leer vóór alles de dreiging van het
pantheïsme, en toen de vrees voor materialisme en scepticisme, die de eerste
generatie na de Revolutie bevangen had, enigszins was afgenomen, kon niets de
Nederlandse gelovigen van beider confessie meer schrik aanjagen dan juist het
woord pantheïsme. Vandaar dat ook de poging van den rechtervleugel van Hegel's
leerlingen om het absolute idealisme met het theïstisch Godsbegrip te verbinden,
hier te lande weinig waardering heeft gevonden en dat Hegel onder de Nederlandse
theologen van de eerste helft van de 19de eeuw in het geheel geen aanhangers
heeft getrokken. Het verschijnen in 1835 van D.F. Strausz' Leben Jesu, dat terstond
als ‘gewrocht’ van het idealisme werd gebrandmerkt, deed aan het Hegelianisme
in deze kringen nog meer afbreuk.
De eerste poging om de wijsbegeerte van Hegel hier te lande ingang te doen
vinden is uitgegaan van den jurist P.G. VAN GHERT (1782-1852), referendaris van
het Departement voor den R.K. Eredienst (1815-1826) en onder Willem I een van
27
de voornaamste adviseurs voor het regeringsbeleid t.a.v. de Katholieken. Hij had
te Jena de lessen van Hegel gevolgd, is ook later met dezen in persoonlijk contact
gebleven en was een overtuigd aanhanger van zijn ideeën, die hij in het staatsbestuur
in practijk trachtte te brengen. Wijsgerige geschriften van enigen omvang heeft hij
niet nagelaten. Aan de na te noemen tijdschriften heeft hij een aantal anonieme
bijdragen geleverd. Met zijn medewerking gaf de medicus W.F.P. Kiehl van
1828-1830 het Tijdschrift voor Wijsbegeerte uit, waarin op voorzichtige wijze het
Hegelianisme werd gepropageerd. Later vond Kiehl behalve van Ghert ook J.J. van
28
Hees van Berkel en J. Bakker Korff (1789-1869) bereid, het
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reeds eerder bestaande maandblad Athenaeum met hem te redigeren. Slechts een
klein gedeelte van de twee jaargangen, die dit tijdschrift heeft opgeleverd
(1836-1837), is aan wijsgerige artikelen gewijd en deze zijn vrijwel alle anoniem.
Als orgaan van het Hegelianisme kan het bezwaarlijk gelden. Reeds eerder was
door Van Ghert opgericht het maandschrift Katholikon (1827-1830), ‘ter verdediging
van de waarheden der Roomsch-Katholieke godsdienst, voor den beschaafden
stand uitgegeven’, dat, in naam onder redactie van den Brusselsen pastoor J.F.
Budts, de denkbeelden van Hegel over de verhouding van wijsbegeerte en religie,
staat en kerk voor van Ghert's geloofsgenoten aannemelijk trachtte te maken.
Behalve van Ghert zelf werkten o.a. aan dit tijdschrift anoniem mede de Gentse,
later Leidse hoogleraar J.M. Schrant (1783-1866) en de latere Groninger hoogleraar
28a
F.C. de Greuve (1792-1863).
De rechtstreekse invloed van de bovengenoemde tijdschriften op het Nederlands
wijsgerig leven is moeilijk te bepalen. Zij worden door T. Boone in zijn overzicht van
29
het Hegelianisme in Nederland in het geheel niet vermeld. Reacties ten gunste of
ten ongunste zijn uiterst zeldzaam. Toch hebben zij er zeker toe bijgedragen, het
lezend publiek ontvankelijk te maken voor de idealistische denkwijze, die wij in de
gehele verdere periode zullen zien doorwerken. Het terrein is echter ten onzent voor
het absolute idealisme geëffend door het critisch idealisme en ondanks tegenstand
en principiële bestrijding hebben enkele fundamentele gedachten uit beide stelsels
hier wortel geschoten.

2. De doorwerking van het idealisme
1. Aan de universiteiten hebben de beginselen van het critisch idealisme het eerst
in de rechtsgeleerde faculteiten, vooral in die te Harderwijk en te Groningen, een
gunstig onthaal gevonden, zodat zich onder juristen al vroeg in de 19de eeuw een
zekere traditie van Kantianisme is gaan vormen. In het onderwijs in de ‘bespiegelende
wijsbegeerte’, dat in de letterkundige faculteit werd gegeven, zijn de Kantiaanse
denkbeelden eerst later doorgedrongen, en wanneer het zo ver is, dan treden zij
steeds te zamen op met elementen uit de andere stelsels van het Duitse idealisme,
die door Fichte, Schelling en Hegel in de wereld waren gebracht. Van een zuiver
en integraal Kantianisme, zoals dat door Van Hemert en de zijnen was verkondigd,
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wilde men aan de universiteiten zo min iets weten als van een zuiver idealisme in
den trant van de juistgenoemden, maar men heeft getracht, althans enkele
idealistische grondgedachten met de common-sense-philosophie in haar traditionelen
Wolffiaans-Scholastieken vorm te verbinden. De idealistische inslag van het wijsgerig
onderwijs is spoedig sterk genoeg geworden om de geleidelijke saecularisering van
de theologie mede voor te bereiden. Ten slotte heeft zich buiten de universiteiten
een stroming van critische wijsbegeerte ontwikkeld, die naar analogie met den
rechtervleugel van het Hegelianisme in Duitsland als de rechtervleugel van het
Nederlandse Kantianisme kan worden aangeduid.
2. Met de denkbeelden van Kant over het recht hadden de Nederlandse juristen
in 1802 door een breedvoerig artikel van T. Sypkens (1780-1842) in het Magazijn
30
kennis kunnen maken. Onder de aanhangers van het natuurrecht, dat aan de
hogescholen in den geest van Wolff werd beoefend, vonden die denkbeelden terstond
warme instemming, terwijl van bestrijding nauwelijks iets valt te bemerken. Het
uitblijven van bestrijding is wellicht mede hieraan te danken, dat de Kantiaanse
rechtsphilosophie de Christelijke geloofsovertuiging niet in het geding bracht. De
vrijwel algemene instemming moet echter worden verklaard door het feit, waar W.
31
Duynstee op heeft gewezen, dat men onder de Nederlandse rechtsphilosophen
er geen bezwaar in zag, de beginselen van de Kantiaanse rechtsleer met de oude
natuurrechtsleer te verbinden en daarvan zelfs een herstel van de grondgedachten
van Grotius over het jus naturae verwachtte. Het gevolg van deze opvatting is
geweest, dat het Kantiaanse rechtsbeginsel gevuld werd met een inhoud, die aan
de regels van het natuurrecht was ontleend, dat aan dat beginsel een eigen
verbindende kracht naast die van het positieve recht werd toegekend en dat de
scheiding van recht en zedelijke orde kwam te vervallen.
3. Reeds vóór het verschijnen van het artikel van Sypkens had S. GRATAMA
32
(1757-1837), die sinds 1797 te Harderwijk rechtswetenschap gedoceerd had en
in 1801 in Groningen den veelomstreden F.A. van der Marck (1719-1800) was
opgevolgd, in zijn Oratio qua docetur cum homines tum etiam populos ad justitiam
esse natos (Gron., 1801) Kant's kategorischen imperatief met de onmiddellijke
zedelijke onderscheiding van den moralsense verbonden en
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de voorschriften van het recht betrokken onder den aangeboren regel van
zedelijkheid, die den mens voorschrijft, in alles datgene te doen, wat met het ideaal
33
van de menselijke volmaaktheid en waardigheid overeenkomt. Enkele van
Gratama's leerlingen stichtten in 1805 het genootschap Veritas et officium, ter
bestudering van de critische wijsbegeerte. In 1815 kreeg hij een medestander in
34
zijn vroegeren Harderwijksen leerling G.A. VAN ENSCHUT (1778-1835), die zelf te
Harderwijk het natuurrecht in Kantiaansen geest had onderwezen (1806-1811) en
zich te Groningen en later (1822) te Utrecht een overtuigd aanhanger betoonde van
het 18de-eeuwse natuurrecht, waarvan hij met zijn leermeester de Kantiaanse
35
rechtsphilosophie als de natuurlijke voortzetting beschouwde. Ook door G. DE WAL
(1785-1833), die in 1822 van Enschut te Groningen opvolgde, na van 1816 af aan
36
het Rijksathenaeum te Franeker werkzaam te zijn geweest, werd een natuurrecht
37
op Kantiaansen grondslag gedoceerd.
4. Te Leiden is de invloed van de critische wijsbegeerte in de juridische faculteit
minder duidelijk dan te Groningen. Toch moet hier reeds vóór 1805 een
studentengenootschap ter bestudering van de critische wijsbegeerte, onder den
38
titel Officium et veritas, zijn opgericht. De achtereenvolgende hoogleraren in het
‘natuurrecht’, FR. W. PESTEL (1724-1805), J. VALCKENAER (1759-1821), E. HAGEMANN
(1749-1827) en J.M. KEMPER (1776-1824) vertonen geen sporen van Kantiaansen
invloed, staan op het standpunt van de 18de-eeuwse natuurrechtsleer en beroepen
39
zich daarbij gaarne op Grotius.
40
Het boven reeds genoemde dispuut over de gronden van het natuurrecht tussen
Bilderdijk (Korte ontwikkeling der gronden van het natuurregt, 1821) en Kinker
(Brieven over het natuurregt aan den heer P. van Hemert, 1823), waar later
Thorbecke (Bedenkingen aangaande het regt en den staat, 1825) en Le Roy
(Bescheidene bedenkingen, briefsgewijze voorgedragen aan den Hoogleeraar, den
Heer Mr. J. Kinker, wegens eene in zijne brieven over het natuurregt
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voorgeslagene nadere wijziging der critische wijsbegeerte, 1827) zich in zouden
mengen, heeft zich buiten het kader van de juridische faculteiten afgespeeld. Het
41
42
is door Van der Wyck en door Duynstee uitvoerig beschreven. Bilderdijk zocht
in den geest van Spinoza den grond van het natuurrecht in de menselijke behoeften
en leidde daaruit den regel af, dat de mens ‘het recht heeft tot hetgeen zijn zijn en
zijn wel zijn, naar zijn dierlijken en naar zijn verstandelijken aard vordert.’ Effectuering
van dit recht zou echter leiden tot den bellum omnium contra omnes van Hobbes,
indien niet in den in de natuur van den mens aanwezigen ‘drang tot gezelligheid’
het middel gegeven was om daaraan te ontkomen. De oplossing wordt dus uiteindelijk
weer gevonden in een natuurrechtsleer in den geest van Grotius. Kinker plaatste
daar tegenover het Kantiaanse natuurrechtsbegrip in zijn zuiver formeel karakter,
waar de rechtse Kantiaan Le Roy weer bezwaar tegen maakte. Ook Thorbecke acht
een zuiver vormelijk beginsel als grondslag van het recht onvoldoende; hij meent,
dat de autonome rechtsregel van Kant een hogere wet veronderstelt, maar hoewel
hijzelf het bestaan aanneemt van een oorspronkelijk natuurlijk rederecht, waar het
stellig recht in een bepaalden tijd gedaante aan geeft, blijkt het toch niet, of hij aan
het met eigen inhoud begiftigd rederecht ook onafhankelijk van het positieve recht
verbindende kracht toekent, dan wel het slechts beschouwt als een ideaal recht,
waar het positieve recht zich naar behoort te richten. Deze en andere
rechtsphilosophische opvattingen van Thorbecke houden verband met de
wijsbegeerte van Krause, welke hij in deze jaren aanhing.
5. Het wijsgerig onderwijs in de letterkundige faculteit is in de eerste helft van de
19de eeuw althans aan twee der Rijksuniversiteiten in een nieuwe richting geleid
door het optreden van Nieuwenhuis te Leiden en de Greuve te Groningen. Noch
de een noch de ander kan als een belangrijk denker worden aangemerkt. Geen van
beiden heeft een school gevormd. Uit getuigenissen van tijdgenoten kan worden
opgemaakt, dat van hun onderwijs, dat toch onder de toen geldende voorschriften
door studenten uit alle faculteiten moest worden gevolgd, nauwelijks een prikkel tot
verdere beoefening van de wijsbegeerte is uitgegaan. Van hun weifelende en weinig
consequente beschouwingen is vrijwel geen spoor in het Nederlands wijsgerig leven
overgebleven. Maar zij hebben, ieder op zijn wijze, een eind gemaakt aan de
overheersing van de common-sense-philosophie in het wijsgerig onderwijs en zijn
voorgegaan in een denkwijze, die in verschillende richtingen kon worden voortgezet.
Hun werk vormt een onmisbare schakel in de traditie van het idealisme in ons land.
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6. JACOB NIEUWENHUIS (1777-1857), Luthers predikant te Zutphen en te Utrecht,
lector aan de Stichting van Renswoude aldaar (1803), hoogleraar in de wiskunde
en de wijsbegeerte te Deventer (1816), werd in 1822 als opvolger van S.J. van
deWijnpersse op den zetel van de bespiegelende wijsbegeerte te Leiden beroepen,
dien hij tot 1843 zou bekleden. Van zijn geschriften noemen wij: Over de
noodzakelijkheid van de beoefening der wijsgeerige natuurkunde (SIUL, 1807),
Oratio de varia philosophandi ratione, cum mentis humanae indole et progressibus
conjuncta (Dev., 1817), Oratio de praestantia philosophiae theoreticae, in dissensu
philosophorum conspicua (Ldn., 1824), De geschiedenis der bespiegelende
wijsbegeerte beschouwd als de geschiedenis der ontwikkeling van den menschelijken
geest (MWKL, 1826), Gedachten over het akademisch onderwijs der bespiegelende
wijsbegeerte in het Koningrijk der Nederlanden (Ldn., 1830), Initia philosophiae
theoreticae (Ldn., 1831-33), Oratio de principiorum pugna in rebus gravissimis caute
dijudicanda (Ldn., 1834), Ph.W. van Heusde, De Socratische School, 4de deel, de
Metaphysica, nader toegelicht en beoordeeld (Ldn., 1840).
Nieuwenhuis noemde zich gaarne Christen-wijsgeer en is als maatstaf voor de
aanvaardbaarheid van een wijsgerige theorie steeds blijven aanzien haar
verenigbaarheid met het rechtzinnige Christendom. Het was voor hem echter geen
eis van wijsgerig denken, dat die theorie ook door het gezond verstand moest worden
gesteund; nog minder beschouwde hij de Christelijke leer als noodzakelijk met de
wijsbegeerte van het gezond verstand verbonden.
Reeds in de eerste geschriften uit zijn utrechtsen tijd, waarin hij zich vooral met
natuurphilosophie bezig hield, gaf Nieuwenhuis blijk door de Kantiaanse gedachte
van de apriorische functie van het kenvermogen gegrepen te zijn, terwijl hij zich
voor de wijsgerige verklaring der natuur aansloot bij Schelling, onder voortdurend
verzet tegen de pantheïserende neigingen van het Duitse idealisme. Maar nog in
diezelfde periode heeft hij afstand genomen van Schelling en is hij ook in de
natuurverklaring Kant naderbij gekomen. Zijn idealistische kennisleer belette hem
echter niet, vast te houden aan een realistische zijnsleer, die geleidelijk ook zijn
opvattingen over de verhouding van receptieve en vormgevende factoren bij het
totstandkomen van de kennis in realistische richting is gaan beïnvloeden. Zonder
zich aan enig stelsel te binden wenst hij thans zijn eigen wijsgerig standpunt te
bepalen in aansluiting bij de resultaten van het verleden, die hij in
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eclectischen geest tracht samen te brengen. Aan het exemplarisme van Platoonse
signatuur, dat zich in deze jaren het eerst in zijn werk vertoont, is hij heel zijn leven
in enigerlei vorm trouw gebleven.
In zijn Deventer oratie van 1816 bracht Nieuwenhuis de verschillende wijzen van
philosopheren in verband met aard en ontwikkeling van den menselijken geest,
welke mede wordt beïnvloed door empirische factoren, zoals politieke en sociale
omstandigheden, wetenschap, cultuur en godsdienst in een bepaalde periode en
de aard van het volk, waartoe de wijsgeer behoort. Daarbij sprak hij zich voor het
eerst met beslistheid uit voor de Socratische methode in de wijsbegeerte, welke hij
als de anthropologische aanduidt, en stelde hij het ‘ken U zelf’ tot beginsel, bron en
doel van alle philosopheren. Op grond van de door hem gekozen methode moest
Nieuwenhuis zich ook verwant voelen met J.F. Fries, in wiens werk hij thans de
voortzetting en vervolmaking ziet van dat van Kant.
De gedachte, reeds in de Deventer oratie uitgesproken, dat de meningsverschillen
in de wijsbegeerte slechts van secundaire betekenis zijn en haar eerder tot voordeel
dan tot nadeel strekken, is door Nieuwenhuis bij zijn eerste optreden te Leiden
(1822) met nog meer nadruk ter verdediging van zijn eigen eclectisch standpunt
verkondigd. Ook in zijn rectorale rede van 1834 is hij er weer op teruggekomen.
Zelfs de verschillende opvattingen over de definitie van de wijsbegeerte lopen meer
in de termen dan in de zaak uiteen. Philosopheren is een werk van religie en zedelijke
vervolmaking; persoonlijke vroomheid en ethische discipline zijn noodzakelijke
voorwaarden voor het welslagen der bespiegeling.
De Initia philosophiae theoreticae (1831-33), een handboek voor de wijsgerige
propaedeuse, vormen den neerslag van het door Nieuwenhuis te Leiden gegeven
onderwijs. De methode is nog steeds de anthropologische. Het realisme in de
zijnsleer wordt met de bevestiging van het werkelijkheidskarakter van de
zelfstandigheid en van de oorzakelijkheid buiten allen twijfel gesteld. Ook in de
uiteenzettingen over oorsprong en werking der kennis is de realistische strekking
onmiskenbaar. Het bestaan van aangeboren ideeën wordt ontkend. De materie van
de kennis heet te worden geleverd door de indrukken van de dingen van buiten op
de zintuigen. Vorm is dan de wijze, waarop de gegeven stof door het kenvermogen
wordt opgenomen, bewerkt en aan de aangeboren wetten van den geest wordt
aangepast. Aan de rede wordt de bevoegdheid toegekend om, uitgaande van het
beginsel van voldoenden grond, op te stijgen van het voorwaardelijke tot het
onvoorwaardelijke, van het relatieve tot het absolute, van de naaste oorzaken tot
de Eerste Oorzaak. Op de empirische factoren, die hun invloed doen gelden op het
kennend subject en de wijze van zijn kennen,
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wordt opnieuw sterke nadruk gelegd. Van Hegel en het absolute idealisme wordt
zeer beslist afstand genomen. De enige wijsbegeerte, waar Nieuwenhuis thans een
positieve voorkeur aan kan schenken, is die van G. Hermes (1775-1831).
In zijn uitvoerige critiek op Van Heusde's Metaphysica heeft Nieuwenhuis zich
met betrekking tot den oorsprong der kennis definitief van het empirisme afgewend
en voor het rationalisme gekozen. Door zichzelf in den spiegel der zelfbewustheid
te beschouwen komt de mens tot de grondbegrippen van het ware, goede en schone,
die hem ook naar den inhoud zijn aangeboren, en tot de kennis van zichzelf en van
God. De waardering van het Duitse idealisme, hoewel met enig voorbehoud omringd,
is thans bij Nieuwenhuis gestegen; met de hoogste belangen der mensheid en met
de zaak van het Christendom acht hij het nauw verbonden.
7. Drie jaar na het ingaan van zijn emeritaat, in 1846, heeft Nieuwenhuis zich in
twee uitvoerige besprekingen, de ene van een boek van den classicus D. Burger
Jr., de andere van Opzoomer's Utrechtse oratie, voor het eerst openlijk uitgesproken
44
voor het panentheïsme van Krause, waarvan hij thans de herleving van het wijsgerig
denken in Nederland, de definitieve weerlegging van de gronden van het scepticisme
en de uiteindelijke verzoening tussen het Christendom en de echte wijsbegeerte
meent te mogen verwachten. De beschuldiging van pantheïsme, van verschillende
zijden tegen de leer van Krause ingebracht, wijst hij met verontwaardiging af. De
rationalistische strekking van de rede van Opzoomer, waardoor vele gelovigen zo
diep waren gegriefd, ontmoet bij Nieuwenhuis geen bezwaren. In zijn nieuwe
overtuiging heeft hij klaarblijkelijk zowel voor zijn religieuze als voor zijn wijsgerige
behoeften bevrediging gevonden. Dat hij reeds te Leiden de denkbeelden van Krause
zou hebben onderwezen, is niet waarschijnlijk. De geharnaste brochure Over het
Godsbegrip van Krause (Ldn., 1846), waarin de Leidse theoloog J.H. Scholten zich
tegen hem keerde en het Krausianisme als volstrekt onverenigbaar met het
Christendom voorstelde, moet hem pijnlijk hebben verrast.
8. De opvolging van Nieuwenhuis te Leiden is niet zonder moeilijkheden tot stand
gekomen. De classicus J. Bake (1787-1864) had zijn genialen leerling R.C.
Bakhuizen van den Brink (1810-1865) voor den opengevallen zetel bestemd, maar
de Voorlezingen over de nieuwere wijsbegeerte, d.i. over het Duitse idealisme van
Fichte tot Hegel, door dezen in het voorjaar van
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1843 te Leiden gehouden, vielen niet in den smaak en de curator L.C. Luzac
(1786-1861) wist te verhinderen, dat Bakhuizen werd voorgedragen. Eerst twee
jaar na het aftreden van Nieuwenhuis werd in de vacature voorzien door de
benoeming van den theoloog J.H. STUFFKEN (1801-1881), die met een rede De eo
quod in Academia spectat studium philosophiae (Ldn., 1846) zijn intrede deed en
46
tot 1871 den zetel zou bekleden.
Voor het wijsgerig leven in Nederland is de werkzaamheid van Stuff ken te Leiden
nauwelijks van enige betekenis geweest. Naar het getuigenis van zijn
levensbeschrijver ontbrak hem de ware belangstelling in het door hem onderwezen
47
vak. In zijn rectorale rede De modo quo experientia omnis nostrae cognitionis fons
sit habendus unicus (Ldn., 1859) neemt hij het op voor een realistische metaphysica
in den geest van Le Roy. De theorie van Kant, dat de kennis niet verder reikt dan
de verschijnselen, is naar zijn mening al ontelbare malen weerlegd. De uit- en
inwendige ervaring is in dien zin de enige bron van al onze kennis, dat daarvoor
door haar de stof wordt geleverd; de vorm echter komt van het kennend subject,
dat door middel van de hem aangeboren aanschouwings- en denkvormen het door
de ervaring verkregene leert verstaan en door de kracht van de rede datgene begrijpt,
wat nodig is om het wezen der dingen te kennen. Die wezenskennis berust op het
antieke beginsel van de kennis van het gelijke door het gelijke: de vormen van het
kenvermogen komen nl. met de vormen van de werkelijkheid overeen.
48
9. FREDERIK CHRISTIAAN DE GREUVE (1792-1863) is na studie te Münster (onder
Hermes) en aan het seminarie te Warmond in 1817 ingetreden in de orde van de
Augustijnen-Eremieten en te Rome priester gewijd; hij oefende de kerkelijke
bediening uit in verschillende plaatsen van Nederland en werd in 1825 op
aanbeveling van P. van Ghert benoemd tot hoogleraar in de algemene geschiedenis
en de geschiedenis der wijsbegeerte aan het nieuw opgerichte Collegium
Philosophicum te Leuven. Na de opheffing van deze instelling ontving hij in 1831
een benoeming tot buitengewoon hoogleraar te Groningen, waar de ordinarius voor
de wijsbegeerte, C. de Waal (1771-1849), een late vertegenwoordiger van de
common-sense-
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philosophie, de propaedeutische vakken, nl. de encyclopaedie der wijsbegeerte,
de logica en de geschiedenis der antieke wijsbegeerte, aan hem afstond. In 1841
volgde hij de Waal als gewoon hoogleraar op en deze functie heeft hij tot een jaar
vóór zijn dood vervuld. Sinds zijn optreden te Groningen schijnt hij zich niet meer
gebonden te hebben geacht aan zijn verplichtingen als kloosterling en priester. In
1856 is hij tot de Ned. Herv. Kerk overgegaan en in het huwelijk getreden.
De betekenis van het werk van de Greuve voor de wijsbegeerte in Nederland is
niet evenredig aan den langen duur van zijn onderwijs. Zijn leerlingen konden aan
den beweeglijken en vaag omschreven inhoud van zijn denkbeelden moeilijk houvast
vinden en ook nu nog is de lijn van zijn wijsgerige ontwikkeling niet gemakkelijk te
volgen. In het zijnsvraagstuk heeft hij steeds aan het realisme vastgehouden, in dat
van de kennis is hij geleidelijk het idealisme steeds meer nabij gekomen.
De Greuve's Wederlegging van Ph.W. van Heusde's Eerste proeve van wijsgeerige
navorschingen in de talen (Gron., 1837) en zijn Brieven in antwoord op de Brieven
van den Hoogleeraar Ph.W. van Heusde (Gron., 1838) vertegenwoordigen nog het
realistisch standpunt van de common-sense-philosophie, al geeft hij daarin tevens
blijk van waardering voor Kant en het Duitse idealisme. Onder invloed van de
idealistische beginselen is hij echter steeds meer gaan twijfelen aan de wijsgerige
gronden voor de realiteit van de buitenwereld. Dat hij deze tot het einde toe toch
niet heeft opgegeven, hangt samen met zijn Christelijk scheppingsbegrip.
In zijn bewerking van Heinrich Schmid's Voorlezingen over het wezen der
wijsbegeerte (Gron., 1839), waarin hij zich van het oorspronkelijke werk op menig
punt distantieert, kiest de Greuve in de kennisleer voor goed de zijde van het
idealisme. Evenals Nieuwenhuis heeft hij zich daarbij het meest laten leiden door
de ‘anthropologisch-critische methode’ van J.F. Fries (1772-1843), maar daarnaast
heeft de bekoring van het absolute idealisme in den geest van Hegel bij voortduring
op hem gewerkt. Ook hiervan is hij niet zozeer door een wijsgerige overweging, dan
wel door zijn Christelijke geloofsovertuiging teruggehouden. Waar hij Hegel tegen
de beschuldigingen van zijn tegenstanders verdedigt, vooral in zijn Leven van Jezus,
critisch verdedigd tegen Dr. David Friedrich Strausz (Gron., 1840), sluit hij zich aan
bij den uitersten rechtervleugel van diens leerlingen, die in een verbinding van het
50
absolute idealisme met het Christendom geen bezwaar zagen. De gedachte, dat
het boek van Strausz als een vrucht van het Hegelianisme moet
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worden aangemerkt, werpt hij ver van zich af. Om het aanzien van Hegel in Christelijk
Nederland te kunnen redden, moest hij Strausz onverbiddelijk opofferen.
In zijn rectorale Oratio de spatii ac temporis notionibus (Gron., 1849) heeft de
Greuve zich van het Duitse idealisme geheel losgemaakt en heeft hij zijn keuze
bepaald bij een ‘Christelijk realisme’ van Augustijns-Platoonse inspiratie, dat op de
existentiële werkelijkheid van de geschapen wereld een zo sterk mogelijken nadruk
legt, terwijl ook in de kennisleer de idealistische beginselen zijn opgegeven. Ten
slotte heeft hij in zijn Redeneerkunde (Gron., 1862) een uitdrukkelijk beroep gedaan
op de onvoorwaardelijke oorzakelijkheid Gods om de overeenstemming van de in
zich zelf besloten kennis met de werkelijkheid afdoende te waarborgen.
10. Nadat bij het emeritaat van de Greuve in 1862 Allard Pierson (1831-1896)
voor den hem aangeboden zetel had bedankt, deed in 1863 B.H.C.K. van der Wyck
(1836-1925), achterkleinzoon van P. van Hemert, als de ‘eerste wijsgeer der ervaring’
zijn intrede aan de Groninger Universiteit. Over Van der Wyck zal in ander verband
worden gehandeld.
11. De rechtervleugel van het Nederlandse Kantianisme, waarvan in het
51
voorafgaande is gesproken, heeft vooral aanhangers gevonden onder rechtzinnige
Christenen van Reformatorische belijdenis. Men kan er al degenen toe rekenen,
die ook in latere jaren, toen de rechtstreekse invloed van Van Hemert en de zijnen
reeds was uitgewerkt, in de leer van Kant hun hechtsten steun bleven zoeken bij
de bestrijding van scepticisme, materialisme en atheïsme en er geen bezwaar in
zagen, aan de leerstukken van het orthodoxe Christendom de plaats toe te wijzen,
die Kant voor het geloof had opengelaten.
De voornaamste exponent van deze richting is de Hervormde predikant J.J. LE
52
ROY (1771-1850), die enige tientallen jaren lang vanuit zijn pastorie te Oude Tonge
in een groot aantal soms zeer uitvoerige geschriften aan het Nederlandse volk de
leer van Kant als de enig ware wijsbegeerte is blijven aanbevelen en getracht heeft
haar aan de belangen van den godsdienst en aan de bevordering van het ware heil
des mensdoms dienstbaar te maken.
Het Kantianisme, dat in le Roy's Het menschelijk kenvermogen volgens de
beginselen van Kant (Dordr., 1821) en De regte en gezonde zin der
hoofd-grondstellingen van de critische wijsbegeerte (Utr., 1824) wordt uiteengezet,
draagt door de interpretatie, die hier aan de critische beginselen wordt gegeven,
een realistisch stempel, dat zowel in de zijnsleer als in de kennisleer is waar te
nemen. Le Roy is niet alleen overtuigd van het werkelijk bestaan van de
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‘zaken aan zichzelve’, maar hij meent ook, dat deze den grond van de verschijnselen
in zich bevatten en dat wij ze door middel van de zinnelijkheid tot op zekere hoogte
kunnen kennen. Daarenboven houdt hij, dat de vormen van ruimte en tijd en de
categorieën van het verstand hun functie slechts kunnen uitoefenen voor zover in
de dingen zelf iets daaraan corresponderends aanwezig is, waaraan zij bij hun
werking onderworpen blijven.
In De wijsbegeerte beschouwd naar haren vorm en inhoud (Gron., 1842) geeft
le Roy aan Kant's kennisleer opnieuw een uitleg in realistischen geest. Het Kantiaans
beginsel, dat wij de dingen niet kennen zoals zij in zichzelf zijn, maar alleen zoals
zij zich aan ons voordoen, betekent slechts, dat wij van het wezen der dingen slechts
datgene kennen, wat de ervaring ons daarvan openbaart; wat zij buitendien nog
zijn, blijft ons onbekend. Aan de vormen van onzen geest, waar alles, wat ons ter
kennis komt, aan is onderworpen, corresponderen de vormen in de dingen, welker
overeenstemming met het kenvermogen voorwaarde is voor de mogelijkheid van
alle kennis. Wat wij aan de dingen op grond van de vormen van ons kenvermogen
toekennen (tijdelijkheid en ruimtelijkheid, quantiteit, qualiteit, oorzakelijkheid enz.,)
moeten zij in werkelijkheid bezitten.
Le Roy is er zich wel van bewust, dat hij met zulk een opvatting van de kennis
van het ware gevoelen van Kant afwijkt, maar hij ziet daar geen bezwaar in, omdat
deze opvatting in de uitspraken van het gezond verstand haar steun vindt. De
Kantiaanse wijsbegeerte, aldus begrepen als ontwikkeling van hetgeen door het
gezond verstand in onduidelijken vorm wordt aangegeven, leidt regelrecht naar het
geloof en de erkenning van de noodzaak ener hogere openbaring en is in al haar
onderdelen met het Christendom in volkomen harmonie.
In De verzoening des menschen met zichzelven door de wijsbegeerte, nader tot
volledigheid gebragt (Tiel, 1847), gericht tegen de rede van Opzoomer, tracht le
Roy uit de ongenoegzaamheid van de theoretische rede de noodzakelijkheid ener
bijzondere openbaring te betogen en in de practische rede een vasten grondslag
aan het geloof te verzekeren, terwijl hij de volkomen verzoening van den mens met
zichzelf als de bestemming, niet van deze, maar van de toekomende wereld voorstelt.

3. De wijsbegeerte te Utrecht: Schröder en Van Heusde
1. Aan de universiteit van Utrecht is de belangstelling in de wijsbegeerte in het
tweede kwart van de 19de eeuw tot nieuw leven gewekt door het werk van twee
mannen, die, hoewel van verschillende overtuiging en met ver-
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schillende leeropdrachten belast, ieder op zijn wijze tot die opleving hebben
bijgedragen. Het waren: de hoogleraar in de wijsbegeerte J.F.L. Schröder en zijn
ambtgenoot in de oude geschiedenis, de welsprekendheid en het Grieks Ph.W. van
Heusde.
53
2. Aan J.F.L. SCHRÖDER (1774-1845), Duitser van geboorte, eerst Luthers
predikant, daarna zee-officier en sinds 1815 hoogleraar in de wiskunde te Utrecht,
werd in 1819, nadat de zetel voor de bespiegelende wijsbegeerte na den dood van
J.Th. Rossijn (1744-1817) twee jaar vacant was gebleven, ook het onderwijs in de
logica en de metaphysica opgedragen; drie jaar later, na den dood van D. Huisman
(1759-1822), werd ook de wijsgerige zedekunde aan zijn leeropdracht toegevoegd.
In zijn jonge jaren was Schröder in contact gekomen met den kring van Van
54
Hemert en had hij tot diens Magazijn een drietal artikelen bijgedragen. Zijn
Christelijke geloofsovertuiging had hem echter spoedig aan de grondstellingen van
het criticisme den rug doen keren. Te Utrecht heeft hij geen onderwijs in Kantiaansen
geest meer gegeven. Uit zijn nagelaten collegedictaten heeft Land kunnen aantonen,
dat hij reeds in het studiejaar 1822-1823 het stelsel van Kant als in zichzelf
55
tegenstrijdig verwierp.
In zijn rectorale rede De nostra cognitione animi comparata cum cognitione rerum
corporearum (Utr., 1825) stelt Schröder de psychologie als ervaringswetenschap
naast de physica. De inwendige waarneming, waar de eerste haar gegevens aan
ontleent, is niet minder betrouwbaar dan de uitwendige, waar de tweede op steunt.
Zij geeft ons onmiddellijke zekerheid omtrent het bestaan van de ziel en wat wij door
haar leren omtrent het wezen van de ziel, is van niet geringere waarde dan wat de
physica ons over de stof weet te berichten. Het physisch krachtbegrip is zelfs aan
de psychologische waarneming van eigen krachtsinspanning te danken en wellicht
is ook het begrip der zelfstandigheid aan dat van het Ik ontleend. De psychologie
is de grondslag van de gehele wijsbegeerte; zij immers stelt de uitspraken van het
bewustzijn, waar alle redelijke overtuiging op berust, op onmiskenbare wijze in het
licht. Zelfkennis is dus - hier blijkt Schröder het met Nieuwenhuis geheel eens te
zijn - het begin van alle philosopheren. Die zelfkennis behoort zich allereerst te
richten op de rede, welke Schröder met Jacobi aanziet als een hoger
waarnemingsvermogen, dat ons met het eeuwige,
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absolute, oneindige, goede, heilige en rechtvaardige in onmiddellijk contact brengt.
Door de psychologie en door haar alleen kunnen het bestaan van God, de vrijheid
van den wil en het voortbestaan na den dood worden gewaarborgd.
3. Ook in zijn verdere werken zijn de gegevens van de ‘bewustheid’ voor Schröder
uitgangspunt gebleven van de wijsgerige bespiegeling. In een tijdschriftartikel, De
56
menschelijke kennis, eene teekenskunde, betoogt hij, na een uitvoerige beschrijving
van de verschillende soorten natuurlijke tekens en kunsttekens, door voorbeelden
toegelicht, dat ons kenvermogen in al zijn bestanddelen zo is ingericht en volgens
zodanige wetten werkt, dat daaruit tekens moeten ontstaan, die als zuivere spiegels
de wereld van buiten in haar ware gestalte aan ons vertonen. Dit geldt vooreerst
voor de zintuiglijke gewaarwording of het gevoel van den indruk op onze zintuigen,
die een teken is van de voorwerpen, welker bestaan, hoedanigheid en veranderingen
ons in de waarneming onmiddellijk bewust worden. Maar ook in de ‘besluittrekking’,
waardoor wij uit de onmiddellijke gegevens van het bewustzijn alle verdere kennis
omtrent de uitwendige wereld afleiden, wordt ons die kennis door middel van tekens
bijgebracht. Van de lagere tekenskunde, die betrekking heeft op de zintuiglijke
wereld en op de zintuiglijke natuur der mensen en in alle wetenschappen en kunsten
in werking treedt, onderscheidt Schröder echter een hogere tekenskunde, die
betrekking heeft op het bovenzinnelijke en op de zedelijke natuur van den mens. In
de uitwendige natuur laat zij ons doelmatigheid, orde en wijsheid, als tekens en
sporen der Godheid ontdekken. Door de zedelijke bewustheid of het geweten geeft
zij ons tekens van het onvoorwaardelijk goede, waar wij naar moeten streven, tekens
van onze hoge bestemming, van zedelijke vrijheid en onsterfelijkheid, tekens van
God als den heiligen wetgever, rechter en bestuurder. In de lotgevallen van staten
en volken, in onze eigen lotgevallen doet zij ons de tekens van een hoger zedelijk
bestuur erkennen. Deze hogere tekenskunde geeft troost en kracht in alle
gebeurtenissen des levens, moed en hoop bij het verlaten van de aardse loopbaan:
zij is voor Schröder de ware wijsheid en het zal het doel der wijsbegeerte zijn, haar
te beoefenen, aan haar tekens klaarheid, kracht en invloed te geven, deze te verstaan
en op te volgen en daardoor den mens te veredelen. Zo is dus de wijsgerige
bespiegeling uiteindelijk gericht op de verwerkelijking van ethische waarden.
4. Ten slotte heeft Schröder in zijn Bijdrage tot de beschouwing van de waarheid
57
der menschelijke kennis op den grondslag van wat men later als ‘philo-
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sophie de la conscience’ zou aanduiden, een volledig systeem van realistische
wijsbegeerte opgebouwd, waarin met de actuele wijsgerige problematiek in vollen
omvang rekening is gehouden en met Kant en het Duitse idealisme doorlopend van
gedachten wordt gewisseld. Het subjectivisme van Kant wordt op tal van punten
bestreden, terwijl ook de beweringen van het gezond verstand stuk voor stuk aan
een critische beschouwing worden onderworpen. Van de ‘teekenskunde’ wordt niet
meer gesproken, maar de grondbeginselen van Schröder's kennisleer zijn niet
noemenswaard gewijzigd.
De gedachte, dat alle wijsgerig denken zijn oorsprong moet nemen in de gegevens
van het bewustzijn, wordt door Schröder uitgedrukt in de stelling, die hij als ‘algemeen
beginsel der wijsbegeerte’ aandient en die hij als volgt formuleert: ‘Hetgeen zich
met de meeste duidelijkheid en kracht als de onmiddellijke uitspraak der menschelijke
bewustheid vertoont, moet voor waar gehouden worden en is eene grondwaarheid’.
In deze stelling, transcendentaal opgevat, vinden de overige grondwaarheden of
onmiddellijk gekende onbewijsbare waarheden, waar alle andere waarheden en
daarmede het gehele stelsel der menselijke kennis op berusten, den toereikenden
grond van haar waarheid.
Dit beginsel tracht Schröder dan tegenover het scepticisme en het idealisme in
al zijn vormen critisch te rechtvaardigen, om vervolgens de logische en de materiële
grondwaarheden aan te wijzen, die op grond daarvan als waar kunnen gelden. De
logische grondwaarheden zijn: de beginselen van tegenstrijdigheid, van
eenzelvigheid, van uitsluiting van het derde tussen twee tegengestelden en van
toereikende rede. Als materiële grondwaarheid noemt Schröder vooreerst de
uitspraak van het bewustzijn: ik ben. Vervolgens de uitspraak, dat aan het Ik
verschillende praedicaten toekomen, welke betrekking hebben op de onderscheiden
zielsvermogens; dat een oordeel waar is, wanneer het ofwel onmiddellijk berust op
het getuigenis van het bewustzijn, ofwel logisch daaruit is afgeleid; dat onder de
praedicaten van het Ik sommige betrekking hebben op het tegenwoordige, andere
op het verleden, weer andere op de toekomst en dat aan de tijdelijke ordening van
die praedicaten objectieve waarde toekomt; dat de weerstand, die wordt ondervonden
bij het betasten van delen van het lichaam en van andere voorwerpen het bewustzijn
inhoudt, dat die voorwerpen evenals mijn lichaam in de ruimte zijn, grootte en
beweging hebben, enz.; dat er wetten voor het willen en handelen zijn, welke de
mens onvoorwaardelijk verplicht is op te volgen. Als hoogste en meest algemene
ethisch voorschrift geldt de regel: veredel Uw natuur in datgene, waardoor Gij U als
een hoger wezen van het dier onderscheidt, waardoor Gij achting voor U zelf
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verkrijgt en ze verdient bij achtenswaardige wezens. Met dit voorschrift is naar de
mening van Schröder het zedelijk grondbeginsel van het Christendom: ‘Weest
volmaakt, gelijk ook Uw hemelse Vader volmaakt is’ (Math. V, 48) in volkomen
overeenstemming.
Uit de grondwaarheden leidt Schröder langs den weg der logische deductie een
aantal waarheden van den tweeden rang af, waarmede de gehele problematiek van
de wijsbegeerte in beginsel wordt bestreken.
Het standpunt van Schröder inzake de geldigheid van de menselijke kennis is
thans dat van een gematigd realisme. Het komt hem voor, dat er tussen de
hypothese, welke het kenvermogen zich laat richten naar de voorwerpen en die,
welke de voorwerpen zich laat richten naar het kenvermogen, een derde mogelijk
is, welke uitgaat van een natuurlijke harmonie tussen kenvermogen en object van
buiten. Deze opvatting sluit ook een objectivistisch waarheidsbegrip in: ons oordeel
over een zaak is waar, wanneer deze de hoedanigheid of het zelfstandig of het
niet-zelfstandig bestaan heeft, dat door het oordeel daaraan wordt toegekend.
Tijdens zijn langdurig professoraat heeft Schröder een aantal leerlingen gevormd,
die later wel van hun getrouwheid aan den leermeester hebben getuigd, maar door
wie tot de uitwerking en verspreiding van zijn denkbeelden nauwelijks meer iets is
bijgedragen. Reeds voor de tijdgenoten stond de figuur van Schröder volledig in de
schaduw bij die van zijn ambtgenoot Van Heusde, die, hoewel niet met onderwijs
in de wijsbegeerte belast, toch een veel verder reikenden invloed op het geestesleven
van Nederland heeft weten uit te oefenen dan aan de hoogleraren in de wijsbegeerte
vergund was te verkrijgen. Het uitzonderlijk succes, dat Van Heusde bij zijn leerlingen
en bij het grote publiek te beurt viel, terwijl vakgenoten als Nieuwenhuis en de
Greuve critisch tegenover hem stonden, is voor een groot deel te danken aan zijn
paedagogische gaven, waarmee hij tegemoet kwam aan de behoeften van diegenen
van zijn tijdgenoten, die naar het woord van T. Roorda het als taak van de 19de
eeuw beschouwden, kunsten en wetenschappen aan de opvoeding der jeugd, aan
de hervorming en verbetering van het staatswezen en aan het herstel van godsdienst
58
en zeden dienstbaar te maken.
59
5. PHILIP WILLEM VAN HEUSDE (1778-1839), geboren te Rotterdam,
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werd in de wijsbegeerte van Plato ingeleid door J.A. Nodell (1750-1814),
60
oud-hoogleraar van Franeker en rector van het Erasmiaans Gymnasium, die hem
ook met de denkbeelden van Fr. Hemsterhuis in kennis bracht. Hij studeerde te
Amsterdam rechten onder H. Cras en letteren onder D. Wyttenbach, dien hij in 1800
naar Leiden volgde. Kort na zijn dubbele promotie in 1803 werd hij op den leerstoel
van de oude geschiedenis, de welsprekendheid en het Grieks te Utrecht verheven.
Hij stierf tijdens een vacantiereis te Genève.
Door zijn innemende persoonlijkheid, zijn aantrekkelijk onderwijs en zijn heilige
geestdrift voor het ware, goede en schone heeft Van Heusde bij zijn talrijke leerlingen
een onvergetelijken indruk achtergelaten. Ten onrechte heeft Lakke hem als ‘vader
61
van een humanistisch réveil’ tegenover het Christelijk Réveil geplaatst. Zijn
‘humanisme’ staat zeker niet antithetisch tegenover het Christendom. Niet zonder
grond maakt ook hij aanspraak op den naam van ‘Christelijk wijsgeer’, daar hij
immers het geloof aan een bijzondere openbaring tot de kiemen rekent, die in het
gezond verstand zijn gegeven, en dit geloof zelfs als vooronderstelling voor het
wijsgerig denken beschouwt, terwijl de wijsbegeerte op haar beurt den mens kan
voorbereiden om den zin van die openbaring beter te verstaan. Het ‘vlakke
rationalisme’, dat Huizinga hem toeschrijft, is aan zijn aandoenlijk gemoed ten
62
enenmale vreemd gebleven.
In zijn proefschrift Specimen criticum in Platonem (Ldn., 1803) had Van Heusde
blijk gegeven van zijn philologische bekwaamheid. De Initia philosophiae Platonicae
(3 dln., Utr., 1827-1836) bevatten de wijsbegeerte van Plato, zoals hij zich die
63
voorstelde, en daarmede in kiem zijn gehele leer. Voor de beschrijving van zijn
wijsgerige denkbeelden zijn verder van belang: Brieven over den aard en de strekking
van hooger onderwijs (Utr., 1829), De Socratische School of Wijsbegeerte voor de
negentiende eeuw (4 dln., Utr., 1834-1839), Brieven over het beoefenen der
wijsbegeerte, inzonderheid in ons vaderland en in onze tijden (Utr., 1837); voorts
schreef hij: Characterismi principum philosophorum veterum, Socratis, Platonis,
Aristotelis (A'dam, 1839). Belangrijke wijzigingen heeft zijn denken in den loop van
zijn werkzaamheid niet ondergaan.
6. Gedreven door een onweerstaanbare paedagogische behoefte, heeft Van
Heusde de philosophie van het gezond verstand, welke hij onder invloed van Fr.
Hemsterhuis met de Socratisch-Platoonse wijsbegeerte vereenzel-
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vigde, maar die bij hem doorlicht en verwarmd was door een min of meer romantische
Christelijke overtuiging, aan het Nederlandse volk trachten bij te brengen. Hoewel
bekend met de leer van Kant, waaraan hij niet zonder meer alle sympathie ontzegt,
is hij toch afkerig van de nieuwere Duitse wijsbegeerte, omdat deze naar zijn mening
niet met aard en aanleg van het Nederlandse volk overeenkomt. Wijsgerig denken
voor ons volk moet het kenmerk dragen van eenvoudigheid, gezond verstand en
godsdienstzin. Daarom is de enige philosophie, die aan ons volk past, het wijsgerig
navorsen van den dieperen zin, die in de werken van de oude denkers, redenaars
en dichters, doch bovenal in die van Plato, te vinden is.
Van Heusde's opvatting van het Platonisme draagt echter geheel het stempel van
de common-sense-philosophie. Iedere mens is begaafd met een ‘innerlijken zin’,
het ‘gezond verstand’, waarin de rijkste kiemen verscholen liggen van kennis, kunst,
zedelijkheid en godsdienst. Deze behoeven slechts door de liefde tot het schone,
ware en goede, den Platoonsen Eroos, te worden opgewekt om tot volledige
ontwikkeling te geraken. De wijsbegeerte heeft nu tot taak, den mens en zijn
vermogens te doorvorsen en den ‘innerlijken zin’ te analyseren om zo 's mensen
rijkdom te leren kennen en de wegen voor zijn opvoeding aan te wijzen. Het
Platoonse denken is haar daarbij een onmisbare gids.
Overeenkomstig deze taakstelling heeft Van Heusde zich in zijn wijsgerig werk
vrijwel uitsluitend beperkt tot de vraagstukken, die tot de inleiding tot de wijsbegeerte
kunnen worden gerekend. Ook zijn beschouwingen over de metaphysica, in het
vierde deel van zijn Socratische School, gaan dit kader niet te buiten. Metaphysica
is voor Van Heusde de hoogste der wetenschappen, de wijsheid zelve, daar zij de
hoogste onderwerpen tot object heeft: de menselijke ziel, de Godheid, de wereld,
ja zelfs het wezen der dingen. Zij moet worden onderscheiden van de wijsbegeerte,
die de weg is om tot haar te geraken. De meeste wijsgeren, en met name ook
Aristoteles en Plato, hebben echter hun aandacht bij uitsluiting hetzij op de
uitwendige, hetzij op de inwendige wereld gericht. Voor zulk een eenzijdigheid kan
de wijsbegeerte zich alleen behoeden door als enige methode aan te wenden de
analyse, die het midden houdt tussen het redeneren a priori en het empirisch
waarnemen. Door waar te nemen en de ware analyse toe te passen vindt men dan
a posteriori de beginselen a priori, die zowel in de inwendige als in de uitwendige
wereld verborgen liggen. Het is nu de taak van de metaphysica, met behulp van de
wijsbegeerte de beide werelden te verbinden; zij is de volkomen kennis van die
twee werelden; zij is de wetenschap van de overeenstemming van die werelden.
Zo opgevat, is de metaphysica ten nauwste verwant met de leer van het
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Christendom. Enerzijds heeft het Christendom de echte wijsbegeerte, die tot de
ware metaphysica voert, nodig om zich voor de valse metaphysica, waartoe Van
Heusde vooral het idealisme rekent, te behoeden. Anderzijds echter voert het
Christendom ons, mits de wijsbegeerte het diep hebbe doen doorgronden, tot de
metaphysica, omdat het ons onderricht over de objecten, waar ook de metaphysica
het hare over te zeggen heeft.
Van Heusde verwachtte van zijn philosophie een herleving van het Christelijk
bewustzijn, zoals hij ook opzettelijk naar een synthese van Christendom en
metaphysica heeft gezocht. Een verbinding van Christelijken godsdienst en idealisme
is echter voor hem zonder meer ondenkbaar en het spreekt voor hem van zelf, dat
in de verwerping van het idealisme ook het criticisme moet worden betrokken. De
hoofdgedachte van het Christendom ligt intussen voor hem hierin, dat God in Christus
als het uitgedrukte beeld van Zijn zelfstandigheid aan den mens het ideale voorbeeld
heeft gegeven bij zijn voortdurend streven naar godgelijkvormigheid in den zin van
Plato's ὁμοίωσις ϑεῷ. De begrippen zonde en verlossing verliezen dan echter de
betekenis, waarin de orthodoxie ze had begrepen.
In aansluiting daaraan ziet Van Heusde in zijn geschiedphilosophie, die door
Herder en Lessing is beïnvloed en die hij in zijn posthuum verschenen De School
van Polybius of Geschiedkunde voor de negentiende eeuw (A'dam, 1841) heeft
uiteengezet, de ontwikkeling van het mensdom als die van een levend organisme,
dat onder Gods leiding onophoudelijk in beschaving en zedelijken groei vooruitgaat
en voortschrijdt tot steeds grotere verstandelijke en zedelijke zelfstandigheid, d.i.
tot humaniteit of ware menselijkheid, die met de godgelijkvormigheid samenvalt.
Het Christendom heeft die ontwikkeling, welke geheel verloopt volgens het schema
van de ontwikkeling van het gezond verstand bij den individuelen mens, in hoge
mate bevorderd. De humaniteit heeft met de wijsbegeerte ook het Christendom tot
beginsel.
7. Ondanks den groten invloed, die van de persoon en het onderwijs van Van
Heusde is uitgegaan, en de bewondering, waarmede zijn nagedachtenis door zijn
talrijke leerlingen omringd is, heeft hij op het eigenlijke gebied der wijsbegeerte geen
volgelingen gehad, die hun spoor in de geschiedenis hebben nagelaten. Van
64
Heusde's leerling S. KARSTEN (1802-1864), die te Utrecht zijn opvolger werd en
met een rede De antiquarum literarum doctrina cum philosophia conjungenda (A'dam,
1840) zijn ambt aanvaardde, beoefende de philologie naar diens beginselen, maar
schonk, in onderscheid met zijn leermeester, zijn aandacht vooral aan tekstcritiek
en grammatica. Voor de studie der Griekse wijsbegeerte heeft Karsten een waardevol
hulpmiddel ge-
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leverd door zijn uitgave van de fragmenten der Vóórsocratici (tot Empedocles):
Philosophorum Graecorum veterum praesertim qui ante Platonem floruerunt operum
reliquiae (A'dam, 1828-1838). Het zuiverst echter leefde de geest van Van Heusde
voort in de Groninger School van godgeleerden, die wegens haar sterken wijsgerigen
65
inslag ook in dit boek een vermelding verdient.
8. Reeds de voorloper van de eigenlijke Groninger Richting, Th.A. Clarisse
(1795-1828), sinds 1823 hoogleraar te Groningen, hoewel geen leerling van Van
Heusde, was geheel voor diens denkbeelden gewonnen. Van de leiders der School
waren J.F. van Oordt (1794-1852), L.G. Pareau (1800-1866) en W. Muurling
(1805-1882) door den ‘praeceptor Hollandiae’ te Utrecht gevormd. De voornaamste
woordvoerder, P. Hofstede de Groot (1802-1888) had diens onderwijs niet genoten,
maar hij was door zijn opleiding te Groningen onder H. Muntinghe (1752-1824) en
door diens Geschiedenis der menschheid naar den Bijbel (Gron., 1801-1819) met
de gedachte vertrouwd geraakt, dat God zich in de wereldgeschiedenis openbaart
om den mens op te leiden en te vormen tot hogere menselijkheid. Reeds in hun
studententijd hadden de latere leiders van de Groninger School elkaar gevonden
in de verering van hun gemeenschappelijken leermeester en het verlangen om diens
opvattingen en idealen verder te verspreiden en in toepassing te brengen. Eenmaal
in de theologische faculteit te Groningen benoemd, hebben zij in eendrachtige
samenwerking met andere gelijkgezinden het aanzijn gegeven aan een
wijsgerig-theologische denkwijze, die hun een eigen plaats in het Nederlandse
66
geestesleven van de 19de eeuw heeft verzekerd.
Bij de opvattingen der Groningers over godsdienst, geloof en dogma kan hier niet
worden stilgestaan. Hun openbaringsbegrip houdt nauw verband met de
geschiedphilosophie van Van Heusde. De openbaring zien zij nl. als een
onophoudelijk voortschrijdend proces van opvoeding, waarin God door natuur en
historie de mensheid opleidt tot het ideaal van verstandelijke en zedelijke
zelfstandigheid, dat door hen met Van Heusde wordt aangeduid als dat der humaniteit
en dat in de persoon van Jesus zijn meest volkomen belichaming vindt. Naar haar
historischen en geestelijken vorm, zoals zij in het Christendom voor ons ligt, moge
die opleiding buiten de
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gewone orde der dingen omgaan, naar den inhoud is zij algemeen menselijk, redelijk
en wijsgerig. Haar doel en daarmede het doel van den Christelijken godsdienst kan
voor de Groningers geen ander zijn dan een zedelijk doel en zij rekenen het Kant
tot verdienste aan, daarop het eerst te hebben gewezen. In de zedelijke vorming,
die God door Jesus Christus schenkt, is ook volgens L.G. Pareau's Initia institutionis
Christianae moralis (Gron., 1842) het middel gegeven om den mens te verlossen
van de zonde, waartoe de hem wezenlijke vrijheid de mogelijkheid biedt.
Behalve de uitgesproken oriëntatie naar de geschiedphilosophie, welke het
openbaringsbegrip van de Groningers voor hen meebracht, is in de Groninger School
voor de wijsbegeerte het meest van belang de Theologia naturalis van P. Hofstede
de Groot (Gron., 1834). In haar theoretisch deel, handelend over God, steunt deze
vooral op Plato, Cicero, Augustinus en Hemsterhuis, terwijl voor haar practisch deel,
handelend over 's mensen verbintenis met God, of over de religio, Schleiermacher
vaak tot leidsman gediend heeft. Naar de bedoeling van den schrijver moet zij niet
uitsluitend die denkbeelden bevatten, welke de menselijke rede vóór de Christelijke
openbaring heeft gevonden, noch ook enkel hetgeen zij onder den invloed van die
openbaring zou kunnen vinden, maar behoort zij te putten uit Gods' algemene
openbaring in natuur en geschiedenis, waarom zij ook de historische Christelijke
openbaring niet kan voorbijgaan. Vandaar dat zij met de Christelijke godgeleerdheid
nauw verbonden is en dat beider onderlinge grenzen niet vaststaan. Ook met deze
verbinding van Christendom en wijsbegeerte zijn de Groningers kinderen van hun
tijd.

4. Traditionalisme en ontologisme
1. De Katholieken van Nederland, die in de eerste helft van de 19de eeuw, hoewel
wettelijk gelijkgesteld, de gevolgen van ruim twee eeuwen achteruitzetting en
vrijheidsbeperking nog niet waren te boven gekomen, en die zowel wetenschappelijk
als maatschappelijk merendeels bij hun landgenoten ten achter stonden, hebben
67
aan het wijsgerig leven in ons land in dezen tijd nauwelijks enig aandeel genomen.
Sinds de Verlichting de rede en de wijsbegeerte tegen het geloof had uitgespeeld,
was men er in gelovige kringen, ook in ons land, gewoon aan geworden, wijsbegeerte
en ongeloof te vereenzelvigen. Toch was in de seminaries, die na den val van de
68
Republiek ter opleiding van de toekomstige seculiere geestelijken waren gesticht,
van
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het begin af philosophisch onderwijs gegeven. De docenten van de eerste jaren
waren echte ‘professeurs de circonstance’, die uit de zielzorg werden gehaald om
aan hun toekomstige medebroeders een aftreksel voor te zetten van wat zij zelf bij
hun opleiding in het buitenland aan philosophie hadden opgedaan. Wat door hen
werd onderwezen, was een erfenis van de 18de eeuw, door de tijdgenoten gewoonlijk
69
aangeduid als ‘de philosophie van Leuven’, en kan het best worden getypeerd als
een spiritualistische wijsbegeerte van Cartesiaansen oorsprong, waar het rationalisme
van het jongste verleden zijn stempel op had gedrukt en die vóór alles moest dienen
als voorbereiding op de studie der theologie. De wijsgerige probleemstelling werd
daarbij in den geest der Verlichting dienstbaar gemaakt aan het betoog van de
redelijkheid van den Christelijken godsdienst. Vandaar dat de kwesties van het
bestaan van God, van de onstoffelijkheid van de ziel, van de vrijheid van den wil en
van het voortbestaan na den dood den hoofdinhoud van de wijsgerige lessen
uitmaakten. Het kader werd geleverd door de Wolffiaanse schoolphilosophie. Thomas
van Aquino en de andere denkers van de Middeleeuwen waren vrijwel geheel in
70
vergetelheid geraakt.
2. In de twintiger jaren van de 19de eeuw begint zich in het wijsgerig onderwijs
in de seminaries een nieuwe richting af te tekenen, wanneer de denkbeelden van
71
F.L. de Lamennais (1782-1854) hier hun intrede doen. Het Essai sur l'indifférence
en matière de religion (1817-1820) werd reeds in 1819 en 1821 door den lateren
bisschop van Luik, C.R. van Bommel (1790-1852) in samenwerking met den
Hageveldsen philosophieprofessor A. Bogaerts (1792-1839) in het Nederlands
72
vertaald, terwijl J.G. Le Sage ten Broek (1775-1845) zich in zijn tijdschriften De
Godsdienstvriend (1818 e.v.) en De Morgenstar (1831 e.v.) tot tolk maakte van de
73
opvattingen van Lamennais op sociaal en politiek gebied. De geestdrift, waarmede
de Franse denker in eigen land den strijd had aangebonden tegen de godsdienstige
onverschilligheid en de rechten van godsdienst en kerk tegen de staats-
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bemoeiing verdedigde, wekte bij de Nederlandse Katholieken, die ook in het nieuwe
Koninkrijk den druk van den staat op hun kerkelijke en religieuze vrijheid bleven
voelen, het zelfbewustzijn, dat hun sinds de bevrijding uit de Franse overheersing
scheen te zijn ontvallen, tot nieuw leven. Zijn theorie van de ongenoegzaamheid
van de individuele menselijke rede om tot waarheid en zekerheid te geraken paste
geheel bij het wantrouwen, dat de tweede generatie van Katholieke geestelijken
sinds de Revolutie, die zowel aan de ‘philosophie van Leuven’ als aan het blijmoedig
rationalisme van hun voorgangers waren ontgroeid, ten aanzien van rede,
wetenschap en wijsbegeerte bezielde. De opvatting van Lamennais, dat de zekerheid
moet worden gezocht in le sentiment commun, de raison commune, de algemene
overtuiging van het menselijk geslacht, kon aan hen, die door hun naaste omgeving
met de denkwijze van het ‘gezond verstand’ waren vertrouwd gemaakt, niet vreemd
voorkomen. Wanneer de Franse denker hun daarbij voorhield, dat de meest
wezenlijke en fundamentele waarheden aan de mensheid door God zijn geschonken
en door haar op het getuigenis van God zijn aanvaard, zodat het gezag van God
de laatste grond is van alle zekerheid, dan moest dit bij de Katholieken hier te lande,
die voor het onderscheid van geloof en weten even weinig oog hadden als hun
Reformatorische tijdgenoten en van het rationalisme van hun voorgangers hun
bekomst hadden gekregen, gemakkelijk ingang vinden. In de ‘nieuwe philosophie’,
zoals de wijsbegeerte van Lamennais in Nederland bij voorkeur werd genoemd,
zagen zij het middel bij uitstek om zich tegen scepticisme en materialisme, ook voor
hen de schrikbeelden van den tijd, te verdedigen en aan de grondslagen van het
zo vaak uit naam van de wijsbegeerte bestreden geloof den steun van de rede
opnieuw te verzekeren.
3. In de twintiger en een deel van de dertiger jaren van de 19de eeuw is geheel
het wijsgerig onderwijs in de Nederlandse seminaries, zo goed trouwens als in die
van België en Frankrijk, gebaseerd geweest op de theorie van de raison commune
en op het traditionalisme, waar met Lamennais ook L. de Bonald (1754-1840) den
74
inhoud voor leverde. Voor Hageveld, waar na de reeds genoemde A. Bogaerts en
C.R. van Bommel de wijsbegeerte gedoceerd werd door C. Broere (1803-1860), en
75
voor Rolduc, waar G.C. Ubaghs (1800-1875) en A. Tits (1807-1851) met het
onderwijs in de philosophie waren belast, tot zij beiden tot hoogleraar te Leuven
werden bevor-

74

75

H.J.M. Taskin, Geschiedenis van het Seminarie Hageveld, DKN, CXII (1897), 86-115, 223-246,
335-372; CXIII (1898), 185-220; Gedenkboek uitgegeven bij het eeuwfeest van het Seminarie
Hageveld 1817-1917, Voorhout, 1917; P.J.M. Heskes, Broere, Christen-wijsgeer, emancipator,
Bussum, 1953.
F. Sassen, Rolduc, Klein-Seminarie van Roermond 1843-1946, RJ, XXXIV (1954), 71-86.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

306
derd, is dit meer van nabij bekend, maar er is geen reden om aan te nemen, dat dit
76
in de andere seminaries niet juist zo geweest is. De moeilijkheden kwamen, toen
in 1832 de politieke en sociale denkbeelden van Lamennais door de Encycliek Mirari
vos, in 1834 zijn wijsgerige theorieën door de Encycliek Singulari nos werden
veroordeeld. Tits vond een laatste houvast in het gematigd traditionalisme van de
Bonald, Broere in dat van G. Ventura (1792-1861); Ubaghs had zijn eigen weg
gevonden.
77
4. GERARD CASIMIR UBAGHS (1800-1875), geb. te Berg-en-Terblijt (Lb.), werd in
1824 priester gewijd, doceerde de philosophie aan de seminaries van St. Roch,
Luik en Rolduc en werd in 1834 benoemd tot hoogleraar in de wijsbegeerte aan de
nieuw opgerichte Katholieke universiteit te Mechelen, die een jaar later naar Leuven
zou worden overgeplaatst. In 1866, na de definitieve veroordeling van zijn
denkbeelden door het kerkelijk gezag, moest hij zijn ambt neerleggen. Zijn wijsgerige
handboeken: Logica (1834), Ontologia (1835), Theodicea (1841), Anthropologia
(1848), alle te Leuven, werden verschillende malen herdrukt. Verder schreef hij o.a.:
Précis d'anthropologie psychologique (1837), Du problème ontologique des
universaux (1845), Examen de la question de l'origine de nos connaissances au
point de vue de l'orthodoxie (1846), De la nature de nos idées (1851), Essai
d'idéologie ontologique (1860), Des espèces sensibles et intelligibles de S. Thomas
et de l'ontologisme (1864), De quelques principes de métaphysique générale de S.
Thomas d'Aquin (1866), Doctrine de S. Thomas concernant les idées innées (1866),
alle te Leu-
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ven. Ook bezorgde hij een uitgave van het Monologium en het Proslogium van
Anselm van Canterbury (Leuv., 1856).
Het denken van Ubaghs, dat ons in de verschillende phasen van zijn ontwikkeling
door H.A.C.M. van Grunsven grondig en definitief is beschreven, is te onderscheiden
in twee perioden, welke ongeveer samenvallen met de indeling van de 19de eeuw,
die in dit boek is aangenomen. In de eerste brengt zijn gebrek aan vertrouwen in
de individuele menselijke rede hem tot een traditionalistische kennisleer, die in
menig punt aan de opvattingen van Lamennais en de Bonald verwant is, zonder
door deze geheel te worden gedekt; in de tweede verbindt hij daarmede op
oorspronkelijke wijze het ontologisme, waar V. Gioberti (1801-1852) hem den weg
naar had gewezen. De beide perioden worden hier te zamen behandeld.
In zijn eerste wijsgerige werken toont Ubaghs zich een overtuigd aanhanger van
het traditionalisme. Met de Bonald houdt hij, dat de ideeën van alle metaphysische
en zedelijke waarheden, w.o. die van het bestaan van God en van de onsterfelijkheid
van de ziel, ons zijn aangeboren, maar dat wij een actuele en expliciete kennis
daarvan slechts kunnen verkrijgen door het ‘sociale onderricht’, waardoor wij in staat
worden gesteld, uit eigen kracht de ideeën te ontwikkelen en tot begrippen te
verwerken. Ook de uit- en inwendige ervaring kan ons de ideeën in haar concrete
verschijning doen herkennen, maar eerst nadat onderricht en opvoeding ons die
verstaanbaar hebben gemaakt. Het ‘sociale onderricht’ gaat in laatste instantie terug
op een openbaring van God aan de eerste mensen. De dingen van buiten kennen
wij door hun kenbeelden, onmiddellijk voorwerp van onze kennis, die tussen onzen
geest en de dingen in staan.
Eerste grondslag van alle zekerheid is nu voor Ubaghs het ‘natuurlijk of wijsgerig
geloof’, waardoor wij spontaan aannemen, dat onze aangeboren ideeën de getrouwe
uitdrukking zijn van de eeuwige waarheid en dat onze kennis van de dingen van
buiten met de werkelijkheid overeenkomt. Dit natuurlijke geloof steunt op de redelijke
natuur van den mens, welke op haar beurt in God, haar Schepper, uiteindelijken
grondslag van alle waarheid en zekerheid, haar steun vindt. Het is de subjectieve
verschijningsvorm van de algemene overtuiging van het menselijk geslacht (de
raison commune van Lamennais); het uitwendig gezag van het getuigenis der
mensheid is daarbij slechts van ondergeschikte betekenis. Met dit laatste wijkt
Ubaghs principieel van Lamennais af, terwijl hij zijn theorie van den subjectieven
sens commun, waarin het ‘gezond verstand’ van Van Heusde en andere tijdgenoten
in een gewijden vorm schijnt terug te keren, rechtstreeks ontleent aan het Traité
des premieres verités van Cl. Buffier (1661-1737), waar ook de Schotse School de
eerste aanwijzing tot het denkbeeld van den common
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sense als bron en criterium van waarheid en zekerheid aan dankte. Aan taal en
traditie hecht Ubaghs in deze periode minder betekenis dan de Bonald: zij zijn voor
hem slechts middel om de latente kennis der ideeën in ons te doen opleven, geen
grond of motief van zekerheid. Principieel verwerpt hij het fideïsme van L. Bautain
(1796-1867), dat in dezen tijd in Frankrijk nog veel opgang maakte.
5. Nog in de eerste uitgave van zijn Theodicea (1841) wilde Ubaghs van
ontologisme niets weten. Maar reeds in de Anthropologia (1848), waarmede de
tweede periode van zijn denken geacht kan worden te zijn ingezet, blijkt hij de
onmiddellijke aanschouwing van de eeuwige waarheden in God voor den mens
mogelijk te achten en in de derde uitgave van zijn Theodicea (1852) kondigt hij zijn
overgang naar het ontologisme openlijk aan. De invloed van V. Gioberti (1801-1852)
79
is aan dien overgang niet vreemd geweest. Maar evenals eertijds Malebranche
werd Ubaghs ook door zijn innig-religieuze natuur naar het ontologisme gedreven.
Zelf zag hij er een innerlijke ontwikkeling in van zijn systeem en hij beriep zich voor
zijn nieuwe inzichten op de eeuwenoude traditie van wijsgerig denken in de
Katholieke wereld, die in Bossuet, Fénelon, Bonaventura, Anselm van Canterbury
en Augustinus is belichaamd.
De idee van het zijn is nu voor Ubaghs het eerste, dat onze geest te aanschouwen
krijgt, maar deze idee is die van het Zijn bij uitstek, van het oneindige en eeuwige
Zijn, van God. De kennis van het eindige is van die eerste en onmiddellijke kennis
slechts een beperking, in dien zin, dat wij de eeuwige waarheden en de dingen
buiten ons zonder enig kenbeeld even onmiddellijk in God schouwen. De betekenis
van de traditie treedt daarbij op den achtergrond, al houdt Ubaghs ook nu nog, dat
het verstand slechts door het ‘sociale onderricht’ tot zijn volledige subjectieve
ontwikkeling kan komen.
Het ‘natuurlijk of wijsgerig geloof’ heeft in deze tweede periode van Ubaghs'
denken als eerste grondslag van zekerheid afgedaan. In de aanschouwing zijn wij
er onmiddellijk zeker van, dat onze ideeën van de eeuwige waarheden identiek zijn
met die waarheden zelf, in zover zij door het verstand in haar objectiviteit kunnen
worden gekend, en dat onze directe kennis van de dingen buiten ons zonder
kenbeelden volledig met de werkelijkheid overeenkomt. Het ‘natuurlijk geloof’ behoudt
nog enige bebetekenis, in zover het ons het spontane vertrouwen schenkt, dat er
waarheid en zekerheid bestaat. In dien zin gaat het ‘geloof’ aan elk weten, ook aan
de onmiddellijke aanschouwing, vooraf. En waar het weten dus zelfs op
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zuiver natuurlijk gebied eerst op de tweede plaats komt, kan het volgens Ubaghs
volstrekt niet onredelijk lijken ook een bovennatuurlijk geloof aan te nemen.
Uit de idee van het Oneindige Zijn kan volgens Ubaghs ook het bestaan van het
Oneindige Zijn worden bewezen. Hij verwerpt echter het ontologisch argument van
Anselm van Canterbury, omdat daardoor enkel wordt aangetoond, dat wij het
Oneindige Zijn slechts als bestaande kunnen denken, niet dat het ook in werkelijkheid
bestaat. Omdat de idee van het Oneindige Zijn onmiddellijk gegeven is, bezit zij
volgens Ubaghs onfeilbaar zeker objectieve geldigheid. Alle andere argumenten
voor het Godsbestaan kunnen de aldus verkregen zekerheid alleen maar bevestigen.
In deze verbinding van traditionalisme en ontologisme meende Ubaghs den vasten
grondslag te hebben gevonden voor een wijsbegeerte, die, ook ten bate van het
Katholieke geloof, weerstand zou kunnen bieden aan het rationalisme in al zijn
vormen en aan het scepticisme. De wijsgerige denkbeelden van zijn tijd, tegenover
welke hij doorlopend zijn standpunt bepaalt, zijn vrijwel alle van Fransen oorsprong.
Van Kant en het Duitse idealisme schijnt hij nauwelijks kennis te hebben genomen.
Bijzondere aandacht echter besteedt hij aan de bestrijding van het panentheïsme
80
van Krause, dat in België door H. Ahrens (1804-1874) vasten voet had gekregen.
6. De theorieën van Ubaghs werden door zijn academische werkzaamheid en
talrijke geschriften spoedig in breden kring bekend. In de Revue Catholique, waarvan
Ubaghs en Tits met hun vroegeren Rolducsen collega G. Lonay (1809-1883) de
81
redactie vormde, vond de nieuwe ‘philosophie van Leuven’ haar orgaan. De werken
van Ubaghs werden in tal van seminaries in Nederland en België en aangrenzende
landen als handboek gebruikt; zijn invloed op het wijsgerig denken van de
Nederlandse Katholieken heeft zich vele tientallen jaren doen gevoelen. Hij stootte
echter ook aanstonds onder zijn geloofsgenoten op principiële bezwaren, waarvan
vooral P. Kersten en J. Gilson zich in het Journal historique et littéraire tot tolk
maakten en die in 1858 door Ch. Lupus in Le traditionalisme et le rationalisme
examinés au point de vue de la philosophie et de la doctrine catholique (Luik) werden
samengevat. Daarbij werd van meet af niet enkel de wijsgerige waarde, maar ook
de rechtzinnigheid van de denkbeelden van Ubaghs in het geding gebracht.
Reeds in 1843 sprak de Congregatie van den Index een afkeurend oordeel
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over enkele stellingen van Ubaghs uit, zonder dat dit echter aan den betrokkene
werd medegedeeld. Overtuigd van de rechtzinnigheid van zijn leer, aangemoedigd
door onrechtstreekse goedkeuringen van hooggeplaatste kerkelijke autoriteiten en
gesteund door de bescherming van den bisschop van Luik, C.R. van Bommel, zette
deze daarom niets kwaads vermoedend zijn arbeid voort, tot in 1864 het doceren
van zijn leer aan de universiteit te Leuven en in de seminaries werd verboden. Ten
slotte werden in 1866 de laatste uitgaven van zijn Logica en Theodicea definitief
veroordeeld, waardoor aan den strijd rond de ‘leer van Leuven’ in kerkelijke kringen
een eind werd gemaakt.
7. Hoewel het levenswerk van Ubaghs zich grotendeels buiten de landsgrenzen
heeft afgespeeld en hij zich voor zijn geschriften alleen van het Latijn en het Frans
heeft bediend, kan hij toch door zijn geboorte op Nederlandsen bodem en zijn
werkzaamheid te Rolduc tot de Nederlandse wijsbegeerte worden gerekend. Hij
moet dan als de voornaamste Katholieke denker vóór de herleving van de Scholastiek
in Nederland worden beschouwd. De betekenis van Broere voor de wijsbegeerte,
door verschillende generaties dankbare leerlingen overschat, zoals door P.J.M.
82
Heskes overtuigend is aangetoond, blijft in omvang en diepte bij die van Ubaghs
ten achter. De invloed van zijn wijsgerige denkbeelden is tot den kring van zijn
directe leerlingen beperkt gebleven.
83
8. CORNELIS BROERE (1803-1860), geb. te Amsterdam, werd aan het seminarie
Hageveld door C.R. van Bommel vertrouwd gemaakt met de denkbeelden van
Lamennais en de Bonald. Na zijn priesterwijding in 1830 doceerde hij tot 1851
wijsbegeerte te Hageveld, daarna tot zijn dood kerkgeschiedenis te Warmond.
Broere's verdiensten als bezieler van de Katholieke emancipatie in Nederland vallen
84
buiten het bestek van dit boek. Over wijsbegeerte heeft hij niets ex professo
gepubliceerd; zijn wijsgerige denkbeelden liggen verspreid in de talrijke artikelen,
merendeels in De Katholiek, waarin hij, meestal naar aanleiding van actuele kwesties,
onderwerpen van kerkhistorischen of dogmatischen aard in doorlopende polemiek
met het Protestantisme, het ongeloof en de revolutie, die hij onderling oorzakelijk
85
verbonden zag, in beeldrijke taal heeft behandeld. Van zijn lessen vóór 1840 is
niets bewaard gebleven. Wel is bekend, dat hij in de eerste jaren van zijn
professoraat met veel enthousiasme de traditionalistische be-
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ginselen van Lamennais heeft gedoceerd, maar zich reeds in 1832 door allerlei
bezwaren tegen methode en inhoud van zijn onderwijs genoopt zag, de Praelectiones
2

logicae et metaphysicae van A. Consen ( 1822), een handboek in den ouden trant,
bij zijn lessen te gebruiken en enkele jaren daarna zich voor het gematigde
traditionalisme van G. Ventura heeft uitgesproken. Ook schijnt hij enigen tijd de
Institutiones philosophicae van J.A. Dmowski (1799-1879) te hebben gevolgd, die
in 1840 speciaal ten gebruike van de Nederlandse seminaries te Uden werden
86
gedrukt. Later voerde hij de handboeken van Ubaghs, waar Van Bommel hem op
had gewezen, te Hageveld in. Voor de Scholastiek had hij weinig waardering.
De Praelectiones philosophicae (uit het studiejaar 1840-41), die door een van
Broere's leerlingen, C.L. Rijp, naar zijn eigen aantekeningen werden uitgegeven
(Hrlm., 1889) en door de Katholieken van dien tijd, intussen naar de Scholastiek
teruggekeerd, weinig gunstig werden ontvangen, kunnen niet worden beschouwd
87
als een betrouwbare weergave van zijn lessen. Dictaten uit latere jaren, in
handschrift bewaard, bieden enig nader houvast voor de bepaling van zijn wijsgerige
opvattingen.
Werk en voorbeeld van Lamennais hadden Broere bezield met het verlangen,
Kerk en Christendom met de middelen van de wijsbegeerte tegen de dwalingen van
den tijd te verdedigen. Vandaar dat zijn denken zich bovenal voordoet als een
reactie, romantisch van voorkomen, op het rationalisme in den geest der Verlichting,
dat hij in zijn dagen belichaamd ziet in de alom tegenwoordige dreiging van idealisme
en pantheïsme. Een wijsbegeerte los van het Christelijk geloof lijkt hem echter te
beperkt om enige waarde voor het leven te bezitten De Christelijke wijsbegeerte,
zoals hij zich die voorstelt, zal haar uitgangspunt moeten nemen in een godsdienstig
beginsel, waar natuur en bovennatuur in verenigd zijn. Zij zal een oplossing moeten
zoeken voor al de problemen, die zich aan den gelovigen mens voordoen; bij haar
onderzoek zal de rede moeten steunen op haar verband met het geloof en haar
licht moeten ontvangen van de goddelijke openbaring; in de geheimen van het geloof
zijn immers alle raadselen opgelost. Philosophie is dus voor Broere het zoeken naar
een hogere wijsheid, waarin geloof en weten niet gescheiden en zelfs nauwelijks
88
onderscheiden zijn en het geloof steeds de leiding behoudt. Tot den opbouw van
een systeem van Christelijke wijsbegeerte, aldus opgezet, is hij echter nooit
gekomen. Bij voorkeur verdiept hij zich in wijdse, maar vaak weinig scherp omlijnde
visies op de eenheid van natuur en bovennatuur, wetenschap, kunst en gods-
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dienst, waarin openbaring en religie de alles beheersende positie innemen, maar
waarin de plaats van de onderdelen moeilijk meer is terug te vinden. Hij hanteerde
naar het woord van Brom de wijsbegeerte meer als een kunst dan als een
89
wetenschap.
Met Augustinus, Bonaventura en de Bonald neemt Broere aan, dat al het tijdelijke
en eindige geschapen is naar de eeuwige, oneindige en ongeschapen orde van
Gods Drie-eenheid en dat het daarvan, niet als een bijkomstige bepaling, maar als
den diepsten grond van zijn wezen, de afschaduwing meedraagt. Lijkt hem de
waarheid van het bestaan van God voor de rede alleen moeilijk te vinden, het beeld
van de Goddelijke Drievuldigheid is in de wereld overal te herkennen. Alle eindige
dingen zijn daarenboven in zichzelf verdeeld krachtens een dubbel beginsel: dat
van eenheid en dat van leven en oorzakelijkheid; in de orde, afbeelding van Gods
orde, komen deze twee elementen tot levende, harmonische vereniging.
9. Hoewel Broere in de kennisleer het tegen Lamennais heeft opgenomen voor
de eigen werkzaamheid van de individuele rede, hoezeer ook door de erfzonde
verzwakt, heeft hij zich toch van de traditionalistische denkwijze nooit geheel los
kunnen maken. Met betrekking tot den grond van de zekerheid van de eerste
beginselen der kennis huldigde hij een opvatting, welke met de theorie van het
‘natuurlijk geloof’ uit de eerste periode van Ubaghs verwant is en ook aan die van
Descartes doet denken; hij zocht nl. dien grond in eerste instantie in de menselijke
natuur, die ons tegelijk een redelijk inzicht geeft in de waarheid en een drang naar
de waarheid, en uiteindelijk in den Maker van die natuur, God, wiens goedheid ons
een waarborg is, dat wij niet dwalen. Daarnaast hechtte hij echter grote waarde aan
de externe criteria: gezag, getuigenis der mensen, overeenstemming met anderen,
die alle in het menselijk woord hun uitdrukking vinden. Van de theorie van Ubaghs
van de aangeboren ideeën wilde Broere niets weten, omdat hij daarvan gevaar van
idealisme vreesde, en in het ontologisme van Ubaghs' tweede periode is hij hem
niet gevolgd.
De menselijke rede moet naar Broere's mening tot werken worden opgewekt,
hetgeen geschiedt door de voorstellingen van de zintuigen, maar ook door de spraak,
waardoor het getuigenis van anderen tot ons komt. Zij heeft echter ook ter verkrijging
van haar inhoud de zintuigen nodig, omdat de begrippen, waar zij zich van bedient,
slechts lege vormen zijn. Hier schijnt Broere den invloed van het criticisme te hebben
ondergaan.
De menselijke rede is echter evenals alle schepselen aan de tweevoudigheid
onderworpen. Dientengevolge voltrekt ons kennen zich volgens een tweevoudige
wet: het eenheidsdenken en het causale denken. Het laatste
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ziet de dingen in hun eigen werkelijkheid, hun verscheidenheid, hun leven, als
schakels van de onderlinge oorzakelijke werkingen, waardoor zij met elkaar in reële
betrekking staan. Het eerste begrijpt hen ondanks hun verscheidenheid als één,
door middel van de abstracte en algemene begrippen, die in de onderlinge gelijkenis
der verscheiden dingen een grond vinden. Maar omdat die begrippen slechts een
gedachte eenheid vertegenwoordigen, ontgaat hun het ipsum, het eigen wezen, de
levende eenheid van de werkelijke dingen. Steeds stoot het denken op het ‘geheim’:
de harmonie der contrasten. afstraling van den Oneindige, die de rede uit zich zelf
niet kan verklaren.
De natuurlijke waarheden, zoals die van het bestaan van God en van het
onderscheid van goed en kwaad, kunnen door de rede wel worden bewezen, maar
niet gevonden. Broere onderscheidt nl. tussen vinden, d.i. het leren kennen van een
onbekende waarheid, en bewijzen, d.i. de waarheid aantonen en bevestigen, die
door ons als onzeker gesteld wordt. Zo zullen wij door de bewijzen voor het
Godsbestaan (waarvan hij er enkele behandelt) God niet vinden, omdat God als de
idee van het oneindige, d.i. van het eindige, ontdaan van zijn eindigheid en zijn
onvolkomenheden, daarvan reeds het uitgangspunt is. Door de idee van het
oneindige wordt al onze begrippenkennis tot eenheid gebracht. Zij is ons niet naar
haar inhoud aangeboren; ook is zij geen abstract begrip, al wordt zij in abstracten
vorm gedacht, maar zij werkt in ons als het centrale punt van ons denken, als een
wet van onzen geest, die zich bij al ons denken doet gelden en die de kennis van
de eindige dingen mogelijk moet maken. Zij is echter niet zuiver a priori, zoals de
‘theologische Idee’ bij Kant, maar zij heeft een grond in de werkelijkheid, omdat
onze kennis van het volkomene gegrond is op de kennis van het onvolkomene. Zij
werkt ook niet zuiver regulatief, maar oefent naar haar inhoud invloed uit op de
Godsbewijzen, die haar objectieve waarde moeten aantonen. De Cartesiaanse
gedachte van de aangeboren Godsidee treedt hier op in Kantiaansen vorm.
10. Hoe moeilijk het wijsgerig denken onder de Katholieken zich van
traditionalistische opvattingen kon bevrijden, blijkt uit een redactionele verklaring
90
van De Katholiek, waarin als de leer, die door de medewerkers van dat tijdschrift
onophoudelijk is voorgestaan, de mening wordt uiteengezet, dat het maatschappelijk
onderricht een volstrekt noodzakelijke voorwaarde is voor den mens om tot duidelijke
kennis van God en van de natuurlijkzedelijke waarheden te geraken. Voor den
eersten mens was, in de veronderstelling, dat hij zonder actuele kennis en zonder
taal geschapen zou zijn, een positieve tussenkomst van God volstrekt noodzakelijk
om hem tot actueel gebruik van zijn natuurlijke vermogens te brengen.
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Na de veroordeling van de ‘leer van Leuven’ zijn de Nederlandse Katholieken, die
Ubaghs in de verschillende phasen van zijn ontwikkeling met een haast onbegrensd
vertrouwen waren gevolgd, in een wijsgerig vacuum beland, waar eerst de oproep
van Paus Leo XIII tot terugkeer naar de Scholastiek (1879) hen uit zou bevrijden.
Voorlopig zocht men een toevlucht in een anderen vorm van ‘Christelijke philosophie’,
die ter voorbereiding op de studie van de theologie geschikt zou blijken. Door de
Institutiones philosophicae van S. Tongiorgi (1861) vond de
common-sense-philosophie van J.L. Balmès (1810-1848) met diens theorie van de
91
drie veritates primitivae, gecombineerd met een dualisme van Cartesiaans stempel,
in de seminaries ingang. Van den ballast, waarmede het door Balmès bezwaard
was, zou het wijsgerig denken onder de Nederlandse Katholieken zich eerst in de
20ste eeuw door het critisch werk van J.Th. Beysens (1864-1945) kunnen ontdoen.

5. Het empirisme en zijn bestrijders
1. Het beginsel, dat de menselijke kennis niet verder laat reiken dan het terrein der
ervaring en de taak van de wijsbegeerte beperkt tot het waarnemen van de
verschijnselen en het vaststellen van hun betrekkingen, heeft in de Europese
wijsbegeerte van de 19de eeuw vooral in het positivisme van A. Comte en J. Stuart
Mill gestalte en uitwerking gekregen. Hier te lande echter vertoont de wijsgerige
richting, die zich op dat zelfde beginsel beroept, een eigen gedaante, waar het
Nederlandse geestesleven van het midden der eeuw zich in weerspiegelt en die
haar van de verwante denkrichtingen in Frankrijk en Engeland doet onderscheiden.
Vooreerst schenkt zij meer aandacht aan den empirischen oorsprong van alle kennis
dan aan den aard van het ervaarbare en daarom wordt zij, ook door haar meest
welsprekenden woordvoerder, C.W. Opzoomer, bij voorkeur aangeduid met den
naam van ‘ervaringswijsbegeerte’ of ‘empirisme’. Vervolgens wordt door haar, zonder
aan haar empirisch beginsel afbreuk te doen, voor de kennis van het bovenzinnelijke
een speciaal orgaan aangenomen in de inwendige gewaarwording of het gevoel,
dat in zijn verschillende vormen in staat wordt geacht den mens met een
bovenzinnelijke werkelijkheid, tot die van God toe, in onmiddellijk contact te brengen.
2. Het eerste spoor van een leer van het gevoel als orgaan van ervaring vinden
wij in de rede, getiteld Ontwikkeling van het begrip der philosophie,
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(Leeuw., 1835), waarmede T. ROORDA (1801-1874) in 1834 zijn ambt als hoogleraar
in de bespiegelende wijsbegeerte en de Oosterse talen te Amsterdam aanvaardde.
Roorda distanciëert zich zowel van het criticisme als van de
common-sense-philosophie en vertoont enige sympathie voor den jongen Fichte,
maar meent toch, dat de philosophie thans met F.H. Jacobi tot het inzicht is gekomen,
dat wij naast de onmiddellijke waarneming van de werkelijke wereld door onze
zintuigen in ons binnenste een even onmiddellijk maar duister gevoel hebben van
goed en recht, van het schone en bevallige, van het ware en van Gods wezen zelf.
De philosophie heeft echter ook erkend, dat dit duistere gevoel slechts tot bewustheid
kan worden gebracht door een goddelijke openbaring, die er de ware uitdtukking
aan geeft en het onder woorden brengt. Wanneer het geopenbaarde woord weerklank
vindt in het onmiddellijk gevoel, dan wordt het geloofd, maar het is de taak van de
wijsbegeerte het door bespiegelend denken tot philosophische kennis te ontwikkelen.
3. Een verdere uitwerking is aan dit empirisme op den grondslag van zinnelijke
waarneming en innerlijk gevoel gegeven door den Hervormden predikant H. TIMMER
93
(1791-1870). In zijn eerste publicatie, de uitvoerige Proeve eener theoretische en
practische menschkunde (3 dln., Gron., 1832-36), een empirische en wijsgerige
leer van den mens, naar zijn somatische en naar zijn psychische zijde beschouwd,
volgt hij in grote lijnen Kant's Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), maar
hij huldigt daarbij een dualisme van Cartesiaanse signatuur: de ziel is een geestelijke
zelfstandigheid, waaraan men volgens haar werking duurzaamheid, enkelvoudigheid,
redelijkheid en zelfbewustheid toeschrijft. Een later geschrift, Het idealisme of de
lichtfilosophie der 19de eeuw in betrekking tot het Christendom beschouwd en van
het standpunt der Christelijke openbaring en der ervaringswijsbegeerte wederlegd
(Gron., 1846) opent met een fel requisitoir tegen het Duitse idealisme van Kant tot
Schleiermacher, waaraan hij verwijt, dat het de realiteit der dingen en de
oorzakelijkheid ten gronde doet gaan en het werkelijk bestaan van God in een idee
oplost. De wijsbegeerte, die Timmer zelf voorstaat, laat de rede haar grondslag
vinden in het gevoel, dat uitgaat van ‘de daadzaken der ondervinding’ en het enige
richtsnoer is tot de kennis van het ware, goede en schone. Het gevoel wordt
onderscheiden in den uitwendigen zin, die door middel van de zintuigen ons voor
indrukken van de buitenwereld vatbaar maakt, den inwendigen zin, die het
waarheidsgevoel, het zedelijk gevoel en het schoonheidsgevoel omvat, en den
godsdienstigen zin of het godsdienstig
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gevoel, dat deels onmiddellijk door den indruk van de dingen op onzen uitwendigen
zin, deels middellijk door onze eigen voorstellingen in ons wordt opgewekt. De
wijsbegeerte der ervaring, die op de werking van den drievoudigen zin wordt
opgebouwd, komt naar de mening van Timmer niet alleen overeen met het ‘algemeen
gevoelen’, maar zij is ook een trouwe bondgenoot van het Christendom en het meest
geëigend om den eerbied voor de wijsbegeerte te herstellen, die door het idealisme
verloren is gegaan. Daarenboven past zij volkomen bij het karakter van den
Nederlander.
In de verdere geschiedenis van het empirisme in Nederland zijn de denkbeelden
van Roorda en Timmer geheel schuil gegaan achter die van Opzoomer. Hoewel
diens wijsbegeerte naar opzet en inhoud een sprekende gelijkenis vertoont met die
van zijn voorgangers, is het bij gebrek aan uitwendige aanwijzingen niet mogelijk,
vast te stellen, of en in hoever hij door deze is beïnvloed.
94
4. CORNELIS WILLEM OPZOOMER (1821-1892), geboren te Rotterdam, ontving in
het ouderlijk huis een streng-Calvinistische opvoeding, maar raakte tijdens zijn
studietijd te Leiden van het geloof zijner jeugd vervreemd. In 1845 promoveerde hij
in de rechtsgeleerdheid (De naturali obligatione) en reeds een jaar later werd hij als
opvolger van Schröder benoemd tot hoogleraar in de wijsbegeerte te Utrecht, waarop
de Leidse universiteit hem den titel van doctor in de letteren honoris causa verleende.
De zeer geavanceerde denkbeelden, uitgesproken in zijn boeken De gevoelsleer
van Dr. J.J. van Oosterzee beoordeeld (Ldn., 1846) en De leer des Vaders, des
Zoons en des Heiligen Geestes... van Dr. J.H. Scholten wijsgeerig beoordeeld (Ldn.,
1846) hadden toen reeds in kerkelijke en wetenschappelijke kringen de aandacht
op hem getrokken. Zijn inaugurale rede, De wijsbegeerte den mensch met zichzelven
verzoenende (Ldn., 1846), de eerste, die in Nederland in de landstaal werd
uitgesproken, veroorzaakte in geheel het land een hevige beroering. De later door
hem zo begeerde en door velen gewenste benoeming te Leiden als opvolger van
95
Stuffken (1872) is op zijn verzoek weer ingetrokken. Verval van krachten noopte
hem in 1889 zijn ambt neer te leggen; hij vestigde zich te Oosterbeek, waar hij ook
is overleden.
In De weg der wetenschap, een handboek der logica (Ldn., 1851), later omgewerkt
als: Het wezen der kennis, een leesboek der logika (A'dam, 1863), zijn de
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grondgedachten van Opzoomer's wijsbegeerte volledig uiteengezet; in Wetenschap
en wijsbegeerte (A'dam, 1857) heeft hij enkele aspecten daarvan nader belicht. De
waarheid en hare kenbronnen (A'dam, 1859) handelt uitvoerig over zinnelijke
waarneming en gevoel, met uitzondering van het godsdienstig gevoel, dat in De
godsdienst (A'dam, 1867) en Onze godsdienst (A'dam, 1874) wordt besproken. Van
de redevoeringen, door hem bij den aanvang van het academisch jaar gehouden,
noemen wij: De twijfel des tijds (1850), Het karakter der wetenschap (1853),
Geschiedenis en wijsbegeerte (1860). In de Redevoering op den dag zijner 25-jarige
ambtsbediening (1871), die naar de kernachtige uitdrukking van J. van Vloten ‘met
96
al het hem en zijn aanhankelingen eigen kwakzalversgetier’ gevierd werd, heeft
97
hij een overzicht gegeven van zijn geestelijken levensgang. Zijn theologische en
juridische werken blijven hier onbesproken. Al zijn geschriften munten uit door
rijkdom en zuiverheid van taal, maar de breedsprakigheid wint het vaak van de
scherpte van uitdrukking, de zelfverzekerdheid van de critische bezinning.
5. Opzoomer is niet alleen wijsgeer, maar ook litterator, theoloog en jurist. Hij
heeft op verschillend gebied wetenschappelijk werk van betekenis geleverd en
gedurende een lange reeks van jaren een overwegenden invloed op het geestesleven
van Nederland uitgeoefend. Aan zijn studenten heeft hij een onvergetelijken indruk
nagelaten van zijn onderwijs en persoonlijkheid, van de eerlijkheid van zijn
overtuigingen, het idealisme van zijn bedoelingen en het ‘magistrale van zijn stijl en
98
dictie’. Met A. Kuenen en J.H. Scholten wordt hij gerekend tot de ‘vaders en
grondleggers’ van de moderne Protestantse theologie. Na de inwerkingtreding van
de Hoger-Onderwijswet van 1876, in welker voorbereiding hij een belangrijk aandeel
heeft gehad, maar die aan de wijsbegeerte haar plaats onder de verplichte
propaedeutische vakken voor alle faculteiten ontnam, wijdde hij zich bijna uitsluitend
aan juridischen arbeid, met name aan de verklaring van het Burgerlijk Wetboek.
Ook naar politieke en sociale kwesties ging zijn belangstelling uit. In het staatkundige
huldigde hij de liberale beginselen, waarbij hij de leer van de volkssouvereiniteit in
den geest van Rousseau tot de zijne maakte (De souvereiniteit des volks, A'dam,
1849). Het kiesrecht wilde hij echter alleen aan de ‘welgezetene klassen der
maatschappij’ toegekend zien; van de grote massa des volks kon naar zijn mening
noch op politiek, noch op sociaal gebied verbetering uitgaan (Het regt der
geschiedenis in het vraagstuk der vrije verkiezingen, A'dam, 1848). Van Thorbecke
en zijn beleid
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was hij vooral in de eerste jaren van diens optreden geen bewonderaar; de
anti-revolutionaire staatkunde van Groen van Prinsterer wees hij als gevaarlijk af
99
(De orthodoxie aan het staatsroer, A'dam, 1863). Later betoonde hij zich een fel
tegenstander van het opkomende socialisme en ‘in de dagen, toen Bismarck nog
niet naar Canossa was gegaan, heeft hij een korten tijd gewild, dat men ook hier te
100
lande Meiwetten zou invoeren’. In Een woord tot mijne Katholieke landgenooten
(A'dam, 1869), een oproep tot handhaving en versterking van de ‘vrije Nederlandsche
volksschool, vrij van den dwang der priesters, welke namen ze ook dragen’, bezwoer
hij de Nederlandse Katholieken te zeggen en te herhalen, dat ‘Katholiek te zijn iets
anders is, iets anders in beginsel, iets anders in bedoeling, dan Ultramontaan te
101
zijn of Jesuit’ (sic!). In de internationale politiek had Duitsland, ‘het vaderland van
Luther, Lessing en Goethe’, zijn voorliefde (Frankrijks onrecht in den oorlog van
1870, De Bonapartes en het recht van Duitsland, ook na Sedan). Een
wetenschappelijke beschrijving van zijn leven en zijn werk op zo uiteenlopend gebied
ontbreekt nog.
6. Vooral in de eerste jaren van Opzoomer's publieke werkzaamheid heeft zijn
optreden aanleiding gegeven tot veelvuldige, soms heftige polemieken. Vooral
echter riep zijn inaugurale rede, De wijsbegeerte den mensch met zichzelven
verzoenende (Ldn., 1846), in rechtzinnig-gelovige kringen, waar men in het
theologische rationalisme van den redenaar, die zich zo duidelijk van de Christelijke
overtuigingen van zijn jeugd distancieerde, een gevaar zag voor het geloof in de
goddelijke openbaring en in de verzoenende kracht van de verlossing door
102
Jesus-Christus, een hartstochtelijk verzet op, waarbij echter, zoals wij boven reeds
103
hebben gezien, zijn oudleermeester J. Nieuwenhuis voor hem in de bres sprong.
In de aangevochten rede, die met een gebed werd besloten, onderscheidde
Opzoomer in de geestelijke ontwikkeling van mens en mensheid drie stadia: die
van de onschuld des geloofs, van den strijd van verstand en hart, door het onderzoek
opgeroepen, en van de verzoening van den mens met zichzelf door het weten, om
dan te betogen, dat zowel ten opzichte van Gods bestaan en Gods natuur als ten
aanzien van de vraag naar de betrekking tussen het eindige en
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het Oneindige door de wijsbegeerte het hart volkomen verzoend wordt met het
verstand en de mens geplaatst wordt in den vollen glans der goddelijke waarheid.
7. De wijsbegeerte, waar Opzoomer onder afwijzing, enerzijds van het idealisme
van Kant en Fichte, anderzijds van het empirisme van Locke, die belangrijke rol aan
had toegedacht, was het panentheïsme van Krause, waar tijdens zijn studietijd te
104
Leiden de hoogleraar Thorbecke zijn aandacht op had gevestigd en waar hij zich
in zijn beoordeling van J.H. Scholten ook reeds voor had uitgesproken. Zijn wijsgerige
overtuiging is echter niet lang bij het Krausianisme bepaald gebleven. Toen hij kort
na zijn inaugurale rede de Godsleer van Krause nader uiteenzette (De leer van God,
bij Schelling, Hegel en Krause. Eerste stuk: Krause, Ldn., 1846), verklaarde hij met
nadruk, dat hij in zijn oratie alleen op Krause's methode en Godsleer opmerkzaam
had willen maken en dat Krause hem voor het overige onverschillig was, zodat hij
den naam Krausiaan allerminst op zichzelf toepasselijk kon rekenen. Binnen twee
jaar had hij zich van Krause geheel afgewend en was de ‘bespiegelende phase’ in
105
Opzoomer's denken, zoals Van der Wyck ze noemt, voorgoed ten einde. Hij ging,
om met denzelfde te spreken, een nieuw vaandel ontplooien, dat der
106
ervaringswijsbegeerte.
Aan Opzoomer's overgang van het Krausiaanse idealisme naar de wijsbegeerte
der ervaring is de omgang met de voormannen van de nieuwe biologie en
physiologie, G.J. Mulder, P. Hartog en F.C. Donders, in wier kring hij te Utrecht
verkeerde, zeker niet vreemd geweest. Hij vond echter voor zich zelf het motief in
de behoefte om aan de waarheid der kennis, die hij door het idealisme in al zijn
vormen niet voldoende gewaarborgd achtte, een vasten grondslag te verzekeren.
Van de grondgedachten van het empirisme, ‘eer postulaat dan uitkomst van
107
onderzoek’, maakt hij dan ook slechts in zover gebruik, als zij hem ter bereiking
van dat doel konden dienen. De wijsbegeerte der ervaring, die hij voorstaat, is in
feite een realistische kennis- en werkelijkheidsleer, waarin de kennis niet in haar
geheel aan de zinnelijke gewaarwording is gebonden en de werkelijkheid niet tot
het aan de uitwendige ervaring gegevene wordt beperkt. De overtuigingen van de
Calvinistische en de bespiegelende phase in zijn denken omtrent het bovenzinnelijke
en de mogelijkheid het te bereiken hebben hem ook in zijn em-
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pirische periode nooit geheel losgelaten. In de werkelijkheid is hij steeds naast de
‘natuur’ een geestelijke wereld blijven aannemen.
8. Opzoomer is dus slechts in zover empirist, dat hij geheel de kennis haar
oorsprong en inhoud laat vinden in de gewaarwording: de kennis van de natuur in
de zinnelijke of uitwendige gewaarwording, die van de geestelijke wereld in de
innerlijke gewaarwording of het gevoel. Geheel de wetenschap der natuur, tot in de
meest ingewikkelde oordelen, vrucht van een reeks van moeilijke redeneringen,
moet tot de zinnelijke gewaarwording worden herleid. Begrippen als die van ruimte,
tijd, oorzakelijkheid en die, waar de wis- en natuurkunde mee werken, hebben een
zuiver-empirischen oorsprong. Het bestaan van aangeboren begrippen,
waarnemings- of denkvormen, wordt zo goed als de mogelijkheid van een
bespiegeling buiten de ervaring om principieel afgewezen.
De zinnelijke gewaarwording heeft volgens Opzoomer objectieve geldigheid in
dien zin, dat zij wordt veroorzaakt door de dingen buiten ons. In Het wezen der
kennis spreekt hij er zich uitdrukkelijk over uit, dat het voorwerp van de waarneming
niet onze eigen aandoeningen zijn, maar b.v. licht en kleur, als eigenschappen van
de dingen van buiten. Van die dingen kennen wij slechts de eigenschappen, de
verrichtingen, de verschijnselen. Tussen de eigenschappen van een voorwerp buiten
ons en de gewaarwordingen, die het in ons opwekt, bestaat wel geen gelijkheid,
maar toch een zodanig verband, dat onze gewaarwordingen een, zij het dan niet
altijd volmaakt nauwkeurige en getrouwe, spiegel der wereld zijn. Het kenmerk van
de waarheid van onze voorstellingen moet dan ook niet worden gezocht in haar
overeenstemming met de dingen van buiten (die overeenstemming is altijd aanwezig,
wanneer de voorstellingen op de juiste wijze zijn gevormd), maar in de wijze, waarop
wij in haar bezit zijn geraakt. De onmiddellijke voorstellingen van de waarneming
en het inwendig gevoel zijn altijd waar. Voor de middellijke voorstellingen, die uit de
onmiddellijke zijn afgeleid, is het criterium van waarheid te vinden in toetsing aan
andere gewaarwordingen of aan hetgeen anderen uit de eerste gewaarwordingen
afleiden, in aanwending van de inductieve methode, in proefnemingen.
Verder dan de verschijnselen en de wetten, die wij daarin door het denkend
verbinden van het waargenomene ontdekken, kan het weten omtrent de stoffelijke
wereld niet reiken. De kennis van die wetten is het einddoel van alle wetenschap,
zowel op het gebied der stoffelijke natuur als op dat van het maatschappelijk en het
historisch gebeuren. De methoden van de natuurwetenschap hebben ook op het
gebied van de geesteswetenschappen onbeperkte geldigheid. Door de
wetenschappen leren wij de ervaarbare wereld kennen als een eenheid, waarin
alles samenhangt en die is onder-
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worpen aan de onbeperkte heerschappij van de ‘grote wet der causaliteit’, de wet,
dat een verschijnsel niet kan beginnen te bestaan zonder een oorzaak van zijn
bestaan te hebben; onder oorzakelijkheid wordt echter daarbij slechts verstaan het
noodwendige in de opvolging van bepaalde verschijnselen. Ook het bewustzijnsleven
en het zedelijk handelen van den mens zijn aan die algemene wet niet onttrokken.
Voor een vrijen wil is in den onverbrekelijken samenhang der natuur zomin plaats
als voor willekeur, voor toeval, voor wonderen. In al zijn werken, maar vooral in De
waarheid en hare kenbronnen en Oud of nieuw? (1865) heeft Opzoomer zich veel
108
moeite gegeven om het geloof aan Bijbelse en andere wonderen te bestrijden.
Na het verschijnen van Darwin's Origin of Species (1859) aanvaardde hij als de
grondwet van de orde in de wereld de wet der evolutie. De diepere gronden van het
al blijven echter naar zijn mening voor den wijsgeer ontoegankelijk: het hoogste
ideaal van de kennis, het begrijpen, is niet voor verwerkelijking vatbaar. Men moet
de wereld nemen, zoals zij zich aan de waarneming voordoet. Het is onvruchtbaar,
te willen verstaan, waarom zij is en wat zij is.
9. Tot zover gaat de ervaringswijsbegeerte van Opzoomer met het Franse en
Engelse positivisme vrijwel gelijk op. Met de zinnelijke gewaarwording en de door
haar verkregen kennis is echter voor hem het laatste woord niet gesproken. Naast
de zinnelijke gewaarwording, bron van kennis van de stoffelijke wereld, staat immers
met gelijk recht het innerlijke gevoel, dat de bron is van onze kennis van de
geestelijke wereld. Met de metaphysische vraag naar het onderscheid van stof en
geest laat Opzoomer zich niet in: dat onderscheid wordt door hem zonder meer
aanvaard.
Het gevoel wordt ingedeeld in zinnelijk gevoel, schoonheidsgevoel, zedelijk gevoel
en godsdienstig gevoel.
Het eerste doet ons lust en onlust ondervinden, naar gelang onze waarnemingen
en voorstellingen met onze zinnelijke natuur in harmonie of in strijd zijn; het leert
ons onszelf kennen als zinnelijke wezens, in onze driften en hartstochten; het zet
ons aan, alles te begeren, wat onze zelfhandhaving in den geest van Spinoza
bevordert en daardoor vreugde teweegbrengt, en ons van alles af te wenden, wat
die zelfhandhaving belemmert en droefheid doet ontstaan; het geeft ons een
waardering van de dingen buiten ons, zonder welke het handelen onmogelijk zou
zijn.
Het tweede opent onze ogen voor de schoonheid in natuur en kunst, welke berust
op harmonie tussen vorm en inhoud en aan het kunstwerk den eis
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stelt, dat de inhoud den vorm waard is en dat in den schonen vorm echte
kunstgedachten worden geopenbaard.
Het derde doet ons menselijke wilsbepalingen, daden, karakters beoordelen naar
goed en slecht; het wekt in ons de liefde, welke ons er toe brengt onszelf een
zedelijken plicht op te leggen, waaraan het zinnelijke in ons onderworpen is en die
alle van buiten opgelegde wetten overbodig maakt. Met het gevoel van plicht is dat
van vrijheid onafscheidelijk verbonden. In dit verband spreekt Opzoomer ook van
de vrijheid, die alleen den mens toekomt en die hierin bestaat, dat de mens in staat
is zijn hartstochten meester te blijven, dat hij door geen noodlot gedwongen wordt
anders te handelen dan hij wil en dat hij alleen kiest, vaak na langdurig overleg. Dit
betekent echter niet, dat de mens in zijn willen vrij zou zijn.
Het grondbeginsel van het zedelijk leven wordt nu door Opzoomer geformuleerd
als: hebt Uw naaste lief als U zelf. Wat die liefde van ons vordert, kan echter alleen
de ervaring ons leren, omdat zij ons zegt, wat inderdaad het geluk van onze
medemensen bevordert.
Het godsdienstig gevoel eindelijk is een afzonderlijk orgaan of zelfstandige
kenbron, die in den geest van de ‘Glaubensphilosophie’ van F.H. Jacobi even
klaarblijkelijk getuigt van het bestaan van God, den Oneindige, als de zinnelijke
gewaarwording getuigt van het bestaan van de wereld, het inbegrip van het eindige.
Zoals de ervaring de enige grondslag is van weten en wetenschap, zo is het
godsdienstig gevoel die van geloof en godsdienst. Tegenover het getuigenis van
het godsdienstig gevoel verliezen de traditionele argumenten voor het Godsbestaan
hun bewijskracht. De metaphysica, die door de ervaringswijsbegeerte was
uitgesloten, keert dus aan de hand van het godsdienstig gevoel terug, zoals zij bij
Kant door de theoretische rede was verworpen, om in de postulaten van de
practische rede een nieuwen grond van zekerheid toebedeeld te krijgen. Weliswaar
kent Opzoomer consequent aan zijn uitgangspunt aan de uitspraken over God, die
hij uit het gevoel afleidt, geen wetenschappelijke, doch slechts symbolische waarde
toe, maar hij heeft die toch in Het wezen der kennis en later in De godsdienst en
Onze godsdienst uitgewerkt tot een volledige Godsleer, waaruit door hem in den
geest van de moderne theologie tal van besluiten werden getrokken omtrent mens
en wereld, de doelmatigheid van het wereldgeheel en de verhouding van het Al tot
God, welke laatste hij in dien zin opvat, dat in de waarneembare wereld en de
noodwendigheid van haar eeuwige wetten het onzichtbare Opperwezen zich
openbaart (Oud of nieuw?).
Geloof en weten, godsdienst en wetenschap, die Opzoomer in zijn inaugurele
rede nog als ‘ten innigste verbroederd’ had voorgesteld, zijn thans
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dus voor hem uit hoofde van hun verschillende grondslagen volkomen gescheiden.
Met God en het goddelijke heeft de wetenschap niets te maken: haar gebied is de
wereld, de samenhang van het eindige. De godsdienst is een zaak van het hart, de
wetenschap een zaak van het verstand. Door aan geloof en weten, godsdienst en
wetenschap op eigen terrein een eigen taak toe te wijzen, maar die terreinen scherp
gescheiden te houden, meent Opzoomer de mogelijkheid van strijd tussen hen te
hebben opgeheven. Aanvankelijk ging zijn opvatting omtrent hun beider verhouding
zelfs in de richting van de theorie der ‘dubbele waarheid’. Indien alleen het verstand
recht van spreken had, zou het geloof een ongerijmdheid zijn. De wereldwetenschap
is monisme, de godsdienst dualisme. Het geloof krijgt echter door het godsdienstig
gevoel volkomen zekerheid. Later stelde hij als ideaal aan het weten, dat het zó ver
in de dingen der wereld zal doordringen, dat het als waarschijnlijk gaat inzien, wat
het godsdienstig geloof bevestigt. Het godsdienstig geloof zou dan een redelijk
geloof mogen heten en de eerste stap naar de harmonie van geloof en weten is
gezet. Het geloof zal echter volkomen vrij moeten zijn van het gezag van openbaring,
overlevering en kerk: het blijft ook thans enkel gegrond op het gevoel. Het
Christendom beschouwt Opzoomer slechts als een schakel in de ontwikkeling van
het godsdienstig bewustzijn der mensheid, waarin de eeuwige idee van den
godsdienst zich individueel-historisch vertoont, maar waar alle bovennatuurlijke
elementen uit zijn verdwenen.
10. Opzoomer's sociale belangstelling dreef hem ertoe, wetenschap en
wijsbegeerte ook te willen doen dienen tot hervorming van allerlei maatschappelijke
en religieuze instellingen, die hem tegenover den algemenen vooruitgang als
verouderd voorkwamen. Hij meende, dat die vooruitgang het best door verstandelijke
ontwikkeling kon worden verzekerd en verwachtte van deze laatste voor alle lagen
des volks ook zedelijke verbetering (De waarborgen van onzen vooruitgang, A'dam,
1864). Van hem is de uitspraak, dat wat voor onderwijs wordt uitgegeven, op de
gevangenissen kan worden uitgespaard. Bij de volksontwikkeling zal naar zijn mening
ook de godsdienstige opvoeding niet mogen worden gemist, daar immers, sociaal
gezien, de godsdienst een belangrijken factor in het bewustzijnsleven van de
mensheid representeert.
11. Dat tegen de opvattingen van Opzoomer over de verhouding van geloof en
weten, godsdienst en wetenschap, van rechtzinnige zijde ernstige bezwaren werden
ingebracht, valt licht te begrijpen. Zijn theorie van het godsdienstig gevoel als
grondslag van geloof en godsdienst kon echter zomin vrijzinnigen als rechtzinnigen
bevredigen. Men zag daarin slechts een rest van Opzoomer's vroegere overtuiging
en ontzegde hem uit naam
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van de logica het recht om uit een subjectief verschijnsel als het gevoel tot het
109
werkelijk bestaan van God te besluiten.
12. De wijdlopige en vaak zeer bewogen discussies, waarin Opzoomer met J.H.
Scholten, J.J. van Oosterzee, J.I. Doedes en vele anderen over kwesties van
theologie en godsdienstphilosophie werd gewikkeld, kunnen hier niet worden
110
behandeld. Een afzonderlijke vermelding verdient echter het werk van J.H.
111
SCHOLTEN (1811-1885), hoogleraar te Franeker (1840) en te Leiden (1843), met
Opzoomer een der voormannen van de moderne richting in de theologie, die echter
tientallen jaren over vraagstukken van theologischen en algemeen-wijsgerigen aard
openlijk met hem heeft gestreden. De levenslange spanning tussen Opzoomer en
Scholten vond haar oorzaak vooral in een verschil van levenshouding en
wereldbeschouwing. Hoewel Scholten het Christendom als niet bovennatuurlijk en
bovenmenselijk, maar als het hoogste product van de menselijke natuur zelf
beschouwde (De leer der hervormde kerk, Ldn., 1850), wilde hij toch, zoals da Costa
112
het uitdrukt, aan oude namen, rechtzinnige klanken en kerkelijke woorden van de
traditionele religie vasthouden, terwijl voor Opzoomer het Christendom in zijn geheel
had afgedaan.
In bijna al zijn geschriften heeft Scholten zijn overtuigingen omtrent de meest
uiteenlopende wijsgerige vraagstukken op stellige wijze uitgesproken, maar een
enigszins samenhangend systeem kan uit die uitspraken niet worden opgebouwd.
Hoewel naar een empiristische beschouwingswijze geneigd, heeft hij zich toch
herhaaldelijk en met nadruk gedistancieerd van de ervaringswijsbegeerte van
Opzoomer. Vaak gebruikt hij uitdrukkingen, die aan Hegel doen denken, maar hij
heeft zich toch altijd verweerd tegen de beschuldiging van Hegelianisme, die tegen
hem werd ingebracht, en het absolute idealisme als onverenigbaar met het
Christendom nadrukkelijk afgewezen. Het dichtst staat hij nog bij het speculatieve
113
theïsme van I.H. Fichte Jr. (1796-1879).
Het door Scholten in zijn Geschiedenis der godsdienst en wijsbegeerte (Ldn.,
1853) ingenomen wijsgerig standpunt is dat van een realistische philosophie op
empirische basis, die alle bespiegeling op ervaring laat gegrond zijn en
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onder uitdrukkelijke afwijzing van het Kantiaanse apriori in de kennis de rede uit het
bestaan van de verschijnselen van de zichtbare en onzichtbare wereld doet besluiten
tot het bestaan van God als laatste en voldoende oorzaak en uit het zo-zijn dier
verschijnselen tot het zo-zijn van die oorzaak. Het gevoel wordt als grondslag van
geloof en zekerheid verworpen. Sterken nadruk legt Scholten op de doelmatigheid
in de gegeven wereld, welke hij steeds tegen het opkomende materialisme is blijven
verdedigen en waarin hij een argument te meer zag voor het aannemen van het
bestaan van een hoogste intelligentie.
Scholten's Godsbegrip vertoont echter duidelijk monistische trekken: de wereld
is de empirisch waarneembare openbaring van God als absoluten geest, wiens
werkzaamheid geheel samenvalt met die van de onveranderlijke en eeuwige wetten
der natuur. Zelf wilde hij daarbij vast houden aan het begrip van God als een
zelfbewuste, persoonlijke macht, maar door zijn critici werd hem te verstaan gegeven,
dat noch persoonlijkheid, noch zelfbewustheid met zijn opvatting van God als
absolute oorzakelijkheid in Spinozistisch-monistischen zin te verenigen was en dat
hij in feite een pantheïstisch leerstelsel verkondigde, dat de diepste grondslagen
van zedelijkheid en godsdienst aanrandde en de gehele wereldorde dreigde op te
114
lossen in tegenspraak en verwarring.
Met zijn tegenstander Opzoomer deelt Scholten de overtuiging, dat voor een vrijen
wil in de algemene causaliteit van het wereldgebeuren geen plaats is en dat ook de
godsdienst, zoals zij beiden dien opvatten, de vrijheid van den wil niet vereist. Zelf
was hij van mening, dat de ontkenning van de wilsvrijheid een noodzakelijk gevolg
was van zijn empiristische beginselen, maar zijn tegenstanders zagen daarin slechts
een rest van de overtuigingen van zijn jeugd, of, om een uitdrukking van G. Brom
115
te gebruiken, een vertaling van praedestinatieleer in determinisme.
13. Het vraagstuk van de wilsvrijheid werd actueel, toen S. HOEKSTRA BZN.
116
(1822-1898), van 1857 tot 1892 hoogleraar aan het Doopsgezind seminarium,
sinds 1877 tevens aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, die evenals
Scholten zich verder vooral op theologisch gebied heeft bewogen, in zijn Vrijheid
in verband met zelfbewustheid, zedelijkheid en zonde (A'dam, 1858) de vrijheid van
het willen verdedigde als het vermogen om onder dezelfde omstandigheden en bij
dezelfde uiterlijke en innerlijke motieven een verschillende keuze te doen. De
overtuiging van de vrijheid van
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het willen hing bij Hoekstra samen met zijn geloof aan het goed recht van de
godsdienstig-zedelijke behoeften, die den mens buiten de gronden van het weten
om de realiteit doen aannemen van een hogere wereldorde, die door de waarneming
niet kan worden bereikt, zodat intellectualisme en determinisme er hun geldigheid
verliezen, maar welker erkenning levensvoorwaarde voor ons is. Tot die orde behoort
ook de mens met zijn zelfbewustheid en zijn vrijheid.
Het eerst werd het standpunt van Hoekstra bestreden door Scholten in zijn De
vrije wil (Ldn., 1859), waarin hij den toestand van zedelijke vrijheid, waartoe de mens
zich uit natuurtoestand en louter zinnelijk leven geleidelijk ontwikkelt, omschrijft als:
onbelemmerd te kunnen zijn, wat de mens als zedelijk wezen naar aanleg en
bestemming moet zijn. Wordt het zedelijk goede, in zijn objectiviteit erkend, het
innerlijk richtsnoer van 's mensen leven, dan moge hij, evenals Socrates, in zijn
handelingen door uiterlijk geweld beperkt worden, innerlijk is hij vrij. Later mengden
ook A. Pierson, D. Koorders, J. Douwes Jr., D. Burger Jr., T. Roorda, H. Thoden
van Velzen, H. te Braake, een anoniem schrijver in De Katholiek en verschillende
117
anderen zich in het dispuut.
14. Een rede van Scholten in de Kon. Akademie van Wetenschappen Over de
118
oorzaken van het hedendaagsche materialisme leidde tot een op scherpen toon
gevoerde gedachtenwisseling met Opzoomer, die in verschillende volgende
119
vergaderingen werd voortgezet. Opzoomer hield daarbij zijn tegenstander voor,
dat deze de gegevens uit de natuurkunde, die hij bij zijn bestrijding van het
materialisme had aangevoerd, aan artikelen van I.H. Fichte Jr. en G. Ulrici in het
Zeitschrift für Philosophie had ontleend, en, ofschoon hij het door Scholten
aangevochten dualisme niet als de eindbeslissing der wetenschap durfde voor te
stellen, leek hem toch die bestrijding vanuit het standpunt van Scholten's monisme
geheel ontoereikend.
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Ook meende hij, dat Scholten geen recht had het materialisme te verwijten, dat het
tekort doet aan de zedelijke verantwoordelijkheid, daar immers het begrip van
verantwoordelijkheid ook in zijn eigen deterministischen gedachtengang geen plaats
kon bekleden. Het antwoord van Scholten groeide uit tot een uitvoerige immanente
critiek op Opzoomer's ervaringswijsbegeerte en diens leer van het gevoel als bron
120
van kennis van de geestelijke wereld.
15. Dat Opzoomer's empirisme ook in natuurwetenschappelijke kringen niet overal
den bijval ontmoette, dien hij daar toch het eerst scheen te mogen verwachten,
121
bleek uit een artikel van J. Bosscha Jr., Natuurstudie, waarin n.a.v. de rede van
Opzoomer over De wetenschap, haar vrucht, haar gang en haar regt (A'dam, 1867)
zijn kennis van de natuurwetenschappelijke methoden rondweg onvoldoende werd
genoemd. Ook A.J. Sandberg (1841-1878) vroeg zich af, of de geologische blik, de
botanische scherpzinnigheid, de scheikundige bekwaamheid van Opzoomer wel
ver genoeg reikten en of hij zonder grondige kennis van de wetenschappen der
natuur wel mocht volhouden, dat de wijsbegeerte al die wetenschappen omvat en
122
die grondige kennis vereist. Daarenboven meende Sandberg, dat ervaring in den
mond van Opzoomer niets anders kan betekenen dan uitwendige waarneming. Dit
zou tot gevolg hebben, dat zedelijk gevoel, schoonheidsgevoel en godsdienstig
gevoel als kenbronnen moeten vervallen. De uitwendige waarneming alleen is echter
123
als enige bron van onze kennis ontoereikend. Enkele jaren later kwam S. van
Houten (1837-1930) tegen den Utrechtsen wijsgeer betogen, dat de methoden der
natuurwetenschap, die Opzoomer zonder beperking ook op de
geesteswetenschappen toegepast wilde zien, voor deze onbruikbaar zijn, ook al
kan worden toegegeven, dat de beoefenaars der geesteswetenschappen van het
124
natuurwetenschappelijk denken het een en ander kunnen leren.
16. Van de verdere critici van Opzoomer noemen wij nog den medicus en litterator
125
JHR. F.A. HARTSEN (1838-1877), die van de talrijke brochures over de meest
uiteenlopende onderwerpen van wijsbegeerte, psy-
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chologie, theologie en ethiek, welke hij in enkele jaren tijds in het licht gaf, een
tweetal wijdde aan de bestrijding van het empirisme (Het empirisme van mr. C.W.
Opzoomer door zichzelven geoordeeld, Zaltbommel, 1855) en de verdediging van
de leer der aangeboren begrippen (De ziel vóór de waarneming, Zaltbommel, 1865).
Zelf is Hartsen echter herhaaldelijk van wijsgerige, politieke en religieuze overtuiging
veranderd en steeds gevoelde hij behoefte van die verandering in een geschrift te
getuigen. In de wetenschappelijke wereld in Nederland werd hij niet voor ernstig
genomen en Opzoomer liet zijn critiek onbeantwoord.
17. Van veel meer betekenis was de aanval, die vanuit het standpunt van het
criticisme en met voorbijgaan van de vraagstukken, die de godgeleerde wereld in
Nederland sinds het opkomen van de moderne theologie zo hevig beroerden, tegen
126
Opzoomer gericht werd door J.P.N. LAND (1834-1897). Hij was geboren te Delft
en werd na studie in de theologie en de Oosterse talen te Leiden secretaris van het
Bijbelgenootschap (1859), hoogleraar in de Oosterse talen en de wijsbegeerte te
Amsterdam (1864) en in de wijsbegeerte (als opvolger van Stuffken) te Leiden
(1872). In Land's wetenschappelijk werk openbaart zich zijn veelzijdige en
welgeordende kennis; het munt uit door accuratesse en strenge methode. Zijn
127
onderwijs heeft echter naar het getuigenis van G. Heymans de weinigen, die zijn
lessen volgden, niet altijd bevredigd: het stelde eisen, waaraan niet ieder kon
voldoen. Land's belangstelling ging vooral uit naar de Oosterse, in het bijzonder de
Syrische letterkunde en godsdienstgeschiedenis en naar de Arabische, de Javaanse
en de Oud-Nederlandse muziek. Zijn wijsgerige geschriften, door zijn stroeven stijl
moeilijk leesbaar, zijn meer critisch dan constructief en zijn wijsgerig standpunt is
moeilijk te omschrijven. In zijn jonge jaren had hij zich door het werk van J.J. Wagner
128
(1775-1841) voor de natuurphilosophie van Schelling laten winnen, maar spoedig
heeft hij zich daar weer van afgewend. Zijn Kantianisme is beperkt gebleven tot het
tijdelijk aannemen, op psychologische gronden, van zekere apriorische elementen
in de kennis; het begrip van het transcendentale is hem vreemd gebleven; ook de
juiste betekenis van de kategorieën in het stelsel van Kant is hem ontgaan. Grote
verdiensten heeft hij zich verworven door de uitgave van de werken van Spinoza
(met J. van Vloten, 1882-1883) en die van
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Geulincx (1891-93). Hij heeft het eerst in ons land de aandacht gevestigd op de
nieuwe mathematische logica.
129
In een artikel Over de ware opvatting en behandeling der Theologia Naturalis
had Land zich nog vóór zijn promotie (De carmine Jacobi, Gen., XLIX, 1857) in den
geest van zijn leermeester Scholten uitgesproken voor een organische of dynamische
wereldbeschouwing, die ons in de gegeven wereld een wereld doet zien van
werkende krachten, wier bestendigheid in de wijze van werken met logische
gestrengheid er toe dringt een aan dat alles ten gronde liggend bestendig werkend
wezen aan te nemen, de almachtige wijsheid, God of het ware Ik, en had hij zich
o.a. tegen Opzoomer's leer van het godsdienstig gevoel en tegen het
anthropologisme van Feuerbach gekeerd.
18. De inaugurale rede van Opzoomer's leerling B.H.C.K. van der Wyck te
Groningen, De oorsprong en de grenzen der kennis (Gron., 1863) gaf Land nog in
het zelfde jaar aanleiding tot een onverbiddelijke critiek op de empiristische
130
beschouwingswijze, waarbij hij zich weliswaar op de beginselen van het criticisme
beriep, maar de voorwaarden a priori voor de mogelijkheid van de kennis in den
geest van J.F. Fries uit de zelfwaarneming afleidde. De algemene voorstellingen
van ruimte, tijd, individualiteit en oorzakelijk verband worden ons niet uit de
buitenwereld toegevoerd, maar de ervaring wekt ze bij ons op en levert tevens de
stof om ze toe te passen. ‘Ruimte’ en ‘tijd’ worden gedacht ten gevolge van de eerste
behandeling der ontvangen indrukken door den geest, ‘dingen’ en ‘oorzaken’ door
toepassing van inwendige ondervindingen op de bewerking der uitwendige. Zo
moeten analoog aan het Ik, dat wij waarnemen als niet identiek met de som van
zijn verrichtingen, werkelijke Dinge-an-sich worden aangenomen, die onderscheiden
zijn van de som van de waargenomen eigenschappen, d.i. van de verschijnselen,
die zij voortbrengen. De vraag, in hoeverre onze voorstelling van de werkelijke
dingen beantwoordt aan die dingen, zoals zij (onafhankelijk van alle voorstelling)
zijn, is zinloos. De waarborg voor de waarheid van onze voorstellingen is gelegen,
enerzijds in het natuurlijk verloop van ons waarnemen en ons denken, anderzijds
in het voorspellen van verschijnselen en het afwachten, of het voorspelde zich
vertoont.
19. Een jaar later bestreed Land in een breed opgezet Gids-artikel, Dienstbare
131
wijsbegeerte, gericht tegen Opzoomer's Wezen der kennis en
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De waarheid en hare kenbronnen, de toereikendheid van waarneming en gevoel
als uitsluitende bronnen van waarheid; in aangeboren denkvormen zag hij het enige
middel om onderscheid te maken tussen waarheid en dwaling. Als ernstig bezwaar
voerde hij verder tegen Opzoomer aan, dat deze bij de beoefening der wijsbegeerte
een ander belang had dan de wijsbegeerte zelf en haar aan de hervorming van
maatschappelijke en religieuze instellingen dienstbaar wilde maken. De wijsbegeerte
mag volgens Land alleen om haarzelfswil beoefend worden: zij heeft geen andere
taak dan het onderzoek van de redelijke werkzaamheid van den geest, de enige
haar passende methode is de critische.
Het ontstaan van wetenschap en wijsbegeerte had Land verklaard uit een dubbele
theoretische behoefte, met aard en aanleg in den mens gegeven: dorst naar waarheid
en behoefte aan eenheid. Daarentegenover plaatste Van der Wyck in de brochure
Over het ontstaan en de beteekenis van wetenschap en wijsbegeerte (Gron., 1864),
132
waarin hij ‘als kampioen voor zijn aangebeden leermeester Opzoomer’ tegen Land
optrad, de opvatting, dat alle wetenschappelijk en ook alle wijsgerig denken zijn
oorsprong neemt in de bestaande, maar niet bevredigende zedelijke, godsdienstige
en maatschappelijke toestanden, waarin de denkende mens leeft; daarom is de
waarde van wetenschap en wijsbegeerte niet gelegen in het genot, dat zij haar
beoefenaars schenken, maar in het nut, dat zij opleveren voor de ontwikkeling van
de mensheid. De wereldbeschouwing, die door de ervaringswijsbegeerte wordt
ontworpen, is niet anders dan het geheel der wetenschap van haar tijd; zij deelt in
den vooruitgang van het menselijk geslacht, maar de laatste vragen, die in alle tijden
hoofden en harten vervullen, zijn wetenschappelijk niet op te lossen.
Toen de Hervormde predikant W. SCHEFFER (1823-1904) zich in het geschil
mengde en met duidelijke voorliefde voor Hegel zowel tegen het empirisme van
133
Opzoomer-Van der Wyck als tegen het criticisme van Land partij koos, diende
134
Van der Wyck hem van antwoord, terwijl Land den aanval over zich heen liet gaan.
Toch had Scheffer nog het meeste bezwaar gemaakt tegen den terugkeer naar
Kant, waar Land naar zijn mening het sein toe had gegeven; het leek hem een ‘hors
de saison’, nu de wijsgerige behoefte van den tijd, die Kant tot zijn critisch-wijsgerig
standpunt had geleid, zich had gewijzigd en het probleem der wijsbegeerte, vooral
onder invloed van Hegel, vooruit was gebracht tot het te boven komen van
‘unvermittelte Gegensätze’. Zelf wilde hij de wijsbegeerte haar uitgangs-
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punt laten nemen in den mens in zijn wezenlijke betrekking tot het heelal; eerst van
daar uit zal het mogelijk zijn den aard en de waarde van de menselijke kennis, de
wetten en de rechten van het denken grondig te beoordelen.
20. In zijn Amsterdamse oratie Over den zamenhang tusschen weten en gelooven
(A'dam, 1864) is het Land vooral te doen om aan de hand van het onderscheid
tussen weten en geloven een typologie van de Japhetische tegenover de Semietische
volken op te stellen. Zowel het ene als het andere berust op het vertrouwen van
den menselijken geest op zich zelf, maar het weten berust op gronden, waarvan wij
aan alle genoegzaam in het denken geoefenden rekenschap vermogen te geven,
terwijl het geloven het vasthouden is aan een overtuiging, waarbij persoonlijke
neigingen aanvullen, wat aan het strenge bewijs ontbreekt. Strijd tussen weten en
geloven is niet langer mogelijk, wanneer men dit onderscheid maar goed voor ogen
houdt. Van de critische wijsbegeerte of van een beperking van de taak van de
wijsbegeerte tot het onderzoek van de kennis was al in deze rede geen sprake
meer, en toen Land enkele jaren later Allard Pierson's Gids-artikel Een keerpunt in
135
136
de wijsgeerige ontwikkeling uitvoerig beoordeelde, bleek hij een wijsbegeerte
aan te hangen, die de volledige uitlegging der wereld tot ideaal had en als de
grondwet dier wereld de wet der doelmatigheid aanwees, waaraan niet alleen de
natuur maar ook het zedelijke is onderworpen. In zijn Leidse oratie, De eenheid van
den geest (Ldn., 1872), scheen hij zijn tegenstanders van vroeger nog meer nabij
te komen. De wijsbegeerte is dan voor hem de hoogste uitdrukking van de eenheid
van den geest te midden van zijn werkzaamheid naar alle zijden; zij beoogt het
samenvatten van het menselijk weten in één verband en beoefent bij het vervullen
van deze taak een waarderende critiek. Ook met ethische kwesties houdt hij zich
thans op. De redelijke grond der zedelijkheid is gelegen in een doel buiten de
zelfhandhaving van het mensdom en wel in het opvoeren van den cosmos tot vaster
eenheid bij rijker verscheidenheid. Door den strijd, dien de menselijke geest daarvoor
heeft te voeren, neemt hij toe in zelfstandigheid, maar tevens in onderworpenheid
137
aan de wet van de wereld, die ook de zijne omvat. Immers, zo betoogt Land verder
138
in zijn Kritische zedeleer, daar geheel het leven van den mens het gevolg is van
een onverbiddelijke noodzakelijkheid, moet ook de norm van zijn handelen van de
algemene causaliteit afkomstig
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zijn. Die norm is gelegen in de algemene verplichting, krachtens welke wij ons uit
hoofde van onzen aard en aanleg moeten richten naar het algemeen einddoel van
de menselijke werkzaamheid, d.i. de bestendige en voortgaande organisatie van
het bestaande in redelijken zin.
21. In zijn Leidse jaren heeft Land na het publiceren van zijn Beginselen der
analytische logica (Ldn., 1873), waarin de Kantiaanse synthetische oordelen a priori
in het geheel niet voorkomen, zijn aandacht hoofdzakelijk gewijd aan historische
studies betreffende Spinoza en Geulinx en de wijsbegeerte aan de Nederlandse
139
140
universiteiten. In een Gids-artikel, Overtuiging, wees hij ‘de Utrechtsche
wijsbegeerte’ opnieuw om haar tweeslachtigheid af, zonder echter daarbij in de
critische beginselen zijn uitgangspunt te nemen. In 1882 sprak hij als zijn mening
141
uit, dat er van een terugkeer naar Kant in ons land moeilijk sprake kon zijn. Zijn
eigen denken is zich steeds meer in eclectische richting gaan bewegen. De Inleiding
tot de wijsbegeerte ('s-Grav., 1889) kan als het eindpunt van deze ontwikkeling
worden beschouwd. Aan de wijsbegeerte wordt hier de taak toegedacht van het
opstellen van een theorie der wereld, een theorie der kennis en een theorie der
ideeën, d.i. van de normen op elk gebied van het waardeerbare. Het goed recht van
de metaphysica wordt erkend als onderzoek van de algemene onderstellingen
omtrent de inrichting van het zijnde en als slotsom en maat van de verkregen
wetenschap van het geheel der dingen. De oriëntatie is onmiskenbaar realistisch;
de apriorische elementen in het kennen hebben voor Land hun waarde verloren. In
De wijsbegeerte in de Nederlanden ('s-Grav., 1899), uit het Engels vertaald en na
zijn dood verschenen, is vrijwel alleen datgene opgenomen, waar hij zich in zijn
vroegere historische studies meer in het bijzonder mee bezig had gehouden.
22. De tweede grote tegenstander van Opzoomer, CORNELIS BELLAAR SPRUYT
142
(1842-1901), leraar te 's-Gravenhage en te Utrecht, hoogleraar in de wijsbegeerte
te Amsterdam (1877), is uit de natuurwetenschap tot de wijsbegeerte gekomen. Zijn
eerste publicaties gaan nog slechts weifelend in de richting van het criticisme. Wel
143
bestrijdt hij in zijn Gids-artikel, Het algemene postulaat van Herbert Spencer, het
positivisme van Comte en de ervaringswijsbegeerte van Van der Wyck's Oorsprong
en grenzen der kennis, waaraan hij onmacht ter verklaring van de verschijnselen
en inconsequentie

139
140
141
142
143

Zie hoofdstuk IV, noot 287.
J.P.N. Land, Overtuiging, DG, XXXIX (1875-I), 1-68.
Bespreking van H.J. Betz, Ervaringswijsbegeerte (1881), DNS, 1882.
NNBW, X, 957-959; B.H.C.K. v.d. Wyck, Levensbericht van C.B. Spruyt, Jb. KAW, 1904,
3-29.
C.B. Spruyt, Het algemeene postulaat van Herbert Spencer, DG, XXXV (1871-I), 445-505.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

333
verwijt, maar met Spencer weigert hij te wanhopen aan de mogelijkheid van een
eindbeslissing over de vraagstukken, die volgens de gewone opvatting door de
empirische wijsbegeerte als onoplosbaar worden voorgesteld, en hij verwacht die
beslissing van een vereniging van de wijsbegeerte der ervaring met de aprioristische
philosophie. Daarbij zoekt hij steun in het ‘algemeen postulaat’ van Spencer: een
mening, die gebleken is onveranderlijk te zijn, doordat het ons onmogelijk is haar
tegendeel te denken, heeft den hoogsten graad van zekerheid, die voor ons
bereikbaar is. De kategorieënleer van Kant wordt door Spruyt verworpen; het
voornaamste in Kant is voor hem, dat hij heeft duidelijk gemaakt, dat de ervaring
het hoogste is, wat te bereiken valt.
Had Spruyt in dit artikel slechts terloops tegen Opzoomer het bezwaar geopperd,
dat deze naast zijn ervaringswijsbegeerte toch nog aan de metaphysica (over God)
144
een plaats vergunde, spoedig zou hij hem in twee artikelen van hetzelfde tijdschrift
rechtstreeks aanvallen en het met Schopenhauer voor een intuïtieve kennis van
causaliteit en met Kant voor een aprioristische beschouwing van ruimte en tijd
opnemen. Ditmaal liet Opzoomer de verdediging niet geheel aan Van der Wyck
over. Het moet hem uit diens recente geschrift, De wijsbegeerte der ervaring
verdedigd (Gron. 1871) duidelijk zijn geworden, dat deze aan de alleengeldigheid
van het empirisme begon te twijfelen. Zelf diende hij in Een nieuwe kritiek der
wijsbegeerte (A'dam, 1871) aan zijn jeugdigen tegenstander een zo scherpe
145
afstraffing toe, dat Land zich afvroeg : ‘Is dan de wijsbegeerte onder ons zoo ruim
vertegenwoordigd, dat men iemand, wien het niet aan aanleg ontbreekt, doch die
ons anders toespreekt dan ons lief is, als een dief buiten de deur mag werpen?’
Zakelijk wist Opzoomer niet veel meer tegen Spruyt aan te voeren dan een herhaalde
uiteenzetting van zijn eigen standpunt en een beroep op de evidentie tegenover het
gebrek aan klaarheid van de idealistische theorie der apriorische elementen in het
kennen. In het antwoord op zijn beide critici (De laatste gedaantewisseling van de
wijsbegeerte der ervaring, Arnhem, 1871) kon Spruyt triomfantelijk constateren, dat
de empirische wijsbegeerte in den vorm, waarin zij hier te lande door Opzoomer
was verkondigd, door Van der Wyck in zijn laatste geschrift niet minder dan door
hemzelf werd veroordeeld, terwijl Van der Wyck zelf thans een ervaringswijsbegeerte
bleek voor te staan, die in belangrijke opzichten aanmerkelijk verschilde van wat
tot dan toe ten onzent als zodanig had gegolden.
23. Aan den invloed van Schopenhauer heeft Spruyt zich geleidelijk ont-

144
145

C.B. Spruyt, Aangeboren waarnemingsvormen, DG, XXXV (1871-III), 1-68, 414-467.
J.P.N. Land, In zake Opzoomer contra Spruyt, DNS, 1871, 382.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

334
146

trokken. In De achterhoede van het idealisme sprak hij zich onomwonden uit voor
het transcendentale idealisme van Kant, zonder aan dat van Fichte met zijn verheven
opvatting der zedelijkheid zijn waardering geheel te ontzeggen. Aan de
natuurwetenschap kan het idealisme alles overlaten, waarop zij rechtmatige
aanspraken kan laten gelden. Het materialisme van Vogt c.s. is tegen de argumenten
van de natuurwetenschap niet bestand gebleken, maar het standpunt, waarop het
mogelijk scheen te zijn, was al overwonnen sinds Kant had gesproken. Ook het bij
velen nog voortlevend dualisme, dat voor de psychische verschijnselen een eigen
zelfstandigen drager, de ziel, opeist, vindt zijn weerlegging zo goed in het idealisme
als in de natuurwetenschap. Volgens Spruyt's Amsterdamse oratie Over de
verhouding van de wijsbegeerte tot de bijzondere wetenschappen (Utr., 1877) zal
de critische methode de wijsbegeerte in staat moeten stellen de grondbegrippen
van alle wetenschappen en hun samenhang te onderzoeken. Bij de nadere
beschouwing van de wetten van het kenvermogen sloot hij zich hier echter evenals
Land aan bij J.F. Fries: het apriori van het kenvermogen blijft de kennisleer
beheersen, maar het feit van het apriori wordt empirisch vastgesteld.
24. In 1879 gaf Spruyt in antwoord op een prijsvraag van het Stolpiaans Legaat
met zijn Proeve van eene geschiedenis van de leer der aangeboren begrippen,
(Ldn., 1879) de historische verantwoording van zijn wijsgerige overtuiging. Het blijft
onomstotelijk voor hem vaststaan, dat onze geest a priori aan zijn kennis haar
objectiviteit verleent, met alles, wat dit woord in zich sluit: de overtuiging van het
bestaan van substanties, oorzaken, handelingen en tal van andere objecten van
ons denken. Toch wil hij aan het realistisch aspect van Kant's criticisme vasthouden
en zelfs lijkt hem het gematigd realisme van Aristoteles en Thomas van Aquino,
waaronder hij de opvatting verstaat, dat aan het begrip een werkelijk wezen, de
soort, beantwoordt, die zich in al de individuen duidelijker of minder duidelijk vertoont,
een wetenschappelijk leerstuk, dat in alle eeuwen moet blijven gelden.
Dientengevolge neemt hij als grondslag van ons kennen en handelen aan een
menselijke natuur, die ons enerzijds in staat stelt, algemene en noodzakelijke
waarheden in te zien, anderzijds ons verplicht te zijn wat wij naar onzen aard behoren
te zijn. Het onderscheid tussen waar en onwaar, goed en kwaad, recht en onrecht
147
kan de mens niet ontkennen zonder zijn karakter van redelijk wezen te verliezen.
Met de grondgedachte van de ethiek van Kant, het bestaan van een
onvoorwaardelijke verplichting, kan Spruyt dan
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ook zonder voorbehoud instemmen. Daarbij is hij overtuigd, dat tussen zulk een
verplichting en het ook door hem aangehangen determinisme geen tegenstrijdigheid
bestaat. Onzedelijkheid immers is op geestelijk gebied het zelfde als ziekte op
lichamelijk. De zieke kon niet voorkomen, dat hij ziek werd, de slechte mens niet,
dat hij verkeerd handelde. Maar het gedetermineerd zijn van onze daden behoeft
ons niet te weerhouden naar het betere te streven en te beproeven, wat straf,
afkeuring en andere middelen ter verbetering van de zwakken kunnen doen.
Ook tegenover het actuele vraagstuk van de evolutie heeft Spruyt in dit boek zijn
standpunt bepaald. Voor de evolutieleer van Darwin als natuurwetenschappelijke
hypothese heeft hij reeds hierom waardering, dat zij de gelegenheid openstelt voor
tal van empirische onderzoekingen, ook met betrekking tot het natuurleven van den
menselijken geest. De vraagstukken van de leer van het kenvermogen hebben
echter naar zijn mening met de evolutieleer niets te maken en het evolutionistisch
monisme van Spencer, dat ook den mens in de algemene ontwikkeling betrekt, acht
hij wijsgerig onhoudbaar, omdat daardoor het eigene, het echt menselijke, zijn
ontvankelijkheid voor waar, goed en schoon, aan den mens wordt ontnomen.
148
149
150
151
De critiek, die door J. van Vloten, , W. Koster, H.J. Betz en A. Pierson
deels tegen de reserves tegenover het Darwinisme, deels tegen de critische
beginselen van de Proeve werd ingebracht, werd door Spruyt niet beantwoord.
25. Het axiologische element is in het denken van Spruyt geleidelijk een grotere
plaats gaan innemen. Reeds in 1873 sprak hij het uit, dat een philosophische
beschouwing over het geheel der dingen vooral nodig is als richtsnoer voor onze
152
handelingen. In de rede Over de waarde en onwaarde van het academisch
onderwijs in de wijsbegeerte (A'dam, 1887) wees hij als hoofdvraag der wijsbegeerte
aan die naar 's mensen plaats en betekenis in het heelal, daar immers de redelijke
mens alleen in het antwoord, dat op die vraag wordt gegeven, een richtsnoer voor
zijn doen en laten kan vinden. Ook de eis van het juiste denken wordt den mens
door zijn redelijke natuur gesteld; hij kan daartegen niet zondigen zonder schade
voor geheel zijn geestelijk bestaan. Naar het getuigenis van zijn ambtgenoot I.J. de
Bussy (1846-1920) is ook de vraag naar het doel van 's mensen bestaan en naar
den
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zin van het leven in toenemende mate Spruyt's aandacht gaan trekken. Tegenover
den godsdienst, waar hij vroeger (Gedaanteverwisseling, 60) slechts een
welgemeende, maar geheel onvoldoende poging in zag om het vraagstuk der
wijsbegeerte op te lossen, stond hij in latere jaren minder afwijzend. Volgens
mededelingen van zijn leerlingen aan Van der Wyck heeft hij zich ook in zijn lessen
geleidelijk losgemaakt van Schopenhauer om zich meer nadrukkelijk naar Kant te
154
gaan oriënteren. De plaats, die hij in zijn denken aan de waardenleer toekende,
wijst op verwantschap met de Badense School van het Neo-Kantianisme. Volgens
J.D. van der Waals Jr. zou Spruyt in zijn laatste colleges ook meer dan in een
vroegere periode begrip hebben getoond voor de moeilijkheden, die het determinisme
155
voor het vraagstuk van het menselijk willen en handelen oplevert.
Van zijn belangstelling in politieke en andere vraagstukken van het openbare
leven heeft Spruyt op verschillende wijzen blijk gegeven. De idee der
volkssouvereiniteit, door Opzoomer verdedigd, werd door hem als een ‘dolhuisideaal’
verworpen. Van het algemeen kiesrecht verwachtte hij, dat het aan het Nederlandse
volk een onafzienbaar nadeel zou toebrengen; de enige maatstaf van
kiesbevoegdheid zou moeten zijn de betaalde belasting (Kritisch-metaphysische
politiek, DG, XXXV, 1871-II, 246-280). Vóór de verkiezingen van 1888 richtte hij
met een brochure In geen geval een Ultramontaan! (A'dam, 1888) ‘een woord aan
de Protestantsche kiezers’. Dat ‘Nederland, de bakermat van gewetensvrijheid en
geestelijke ontwikkeling’, bij die verkiezingen ‘de meerderheid gaf aan de vijanden
dier kostelijke goederen’, was hem een gruwel (Antipapistische felheid of
Protestantsche plichtsbetrachting? A'dam, 1889). Ongerijmd achtte hij De aanspraken
der ‘Vrije’ Universiteiten (A'dam, 1884) op het jus promovendi, maar hij pleitte voor
een betere vertegenwoordiging van afwijkende meningen aan de openbare
universiteiten door toelating als privaatdocent van elken gepromoveerde, die dit zou
wensen.
Veel werk heeft Spruyt verricht voor de versterking van de betrekkingen tussen
Nederland en Zuid-Afrika. Dat in den Boerenoorlog zijn sympathie uitging naar de
strijders van Nederlandsen stam, valt niet te verwonderen. Opmerkelijk is echter
daarbij, dat hij toen reeds ter wille van het behoud van culturele en religieuze waarden
een apartheidspolitiek tegenover de kleurlingen voorstond. Wijsgerige geschriften
van enige betekenis heeft Spruyt's hoogleraarschap verder niet opgeleverd. In de
diësrede Het empi-
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riocriticisme, de jongste vorm van de ‘wijsbegeerte der ervaring’ (A'dam, 1899)
handelend over de denkbeelden van R. Avenarius (1843-1896), gaf hij terloops een
vertraagd antwoord op den aanval, dien A. Pierson met Wijsgeerig onderzoek (1882)
op zijn Proeve gedaan had. Daarbij kon hij constateren, dat Opzoomer's leer intussen
haar invloed had verloren en dat zijn naam nog maar zelden meer werd genoemd.
Na zijn dood verschenen nog: Leerboek der formeele logica (Hrlm., 1903) en
Geschiedenis der wijsbegeerte (Hrlm., 1904), beide door leerlingen uit zijn dictaten
samengesteld.
156
26. B.H.C.K. VAN DER WYCK (1836-1925) is tijdens zijn studie in de theologie
te Utrecht door Opzoomer voor het empirisme gewonnen. Hij was enkele jaren
predikant en vervolgens hoogleraar in de wijsbegeerte, van 1863 tot 1890 te
Groningen als opvolger van de Greuve en van 1890 tot 1907 te Utrecht als opvolger
van Opzoomer. In zijn inaugurale rede, De oorsprong en de grenzen der kennis
(Gron., 1863), de eerste, die te Groningen in het Nederlands werd uitgesproken,
gaf hij een beknopte uiteenzetting van de empiristische beschouwingswijze, waarbij
hij het onmiddellijk gegeven van de ervaring tot de eigen bewustzijnstoestanden
157
beperkte. Over de critiek van Land op deze rede is boven reeds gesproken. In de
naaste omgeving van den nieuwen hoogleraar maakte J. Roos bezwaar tegen de
laatdunkende wijze, waarop de spreker zich over Kant had uitgelaten, maar hij
158
onthield zich van een nadere beoordeling van diens rede van criticistisch standpunt.
In De nieuwe recensent viel B.K. den spreker aan uit naam van Christendom en
159
bovennatuur, hetgeen een anoniem schrijver in De Katholiek een juichtoon over
160
de Bestraffing van een jong hoogleeraar ontlokte. Boven is ook reeds sprake
geweest van Van der Wyck's Over het ontstaan en de beteekenis van wetenschap
en wijsbegeerte (Gron., 1864), waarin hij zijn leermeester tegen den aanval van
161
Land op diens Wezen der kennis verdedigde. Hij stond toen nog zonder
voorbehoud op het standpunt van het empirisme van Opzoomer. Ook in zijn Mr.
Johannes Kinker als wijsgeer (A'dam, 1864) meende hij nog, zoals J. van Vloten
162
het later uitdrukte, ‘een Kantiaansch denker van Kinker's kracht uit de ingebeelde
hoogte van zijn Opzoomeriaansche ervaringswijsheid te kunnen wraken’. Toen hij
echter
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enkele jaren later met De wijsbegeerte der ervaring verdedigd (Gron., 1871) tegen
Spruyt in het geweer kwam, bleek het grondbeginsel van het empirisme voor hem
zijn onvoorwaardelijke geldigheid te hebben verloren en gaf hij toe, dat er elementen
in de kennis zijn, die niet terstond een empirischen oorsprong verraden, al wanhoopte
hij niet aan de mogelijkheid, dat de psychologie ze vroeg of laat toch nog als
empirisch zou doen erkennen.
27. Spoedig zou Van der Wyck zich met zijn Zielkunde (Gron., 1872), waarvan
alleen het eerste deel is verschenen, op het pad der metaphysica gaan begeven.
Zijn opvatting is thans die van een idealistisch monisme in den geest van Fechner.
Hersenstof en bewustzijn zijn slechts twee verschillende zijden van één en hetzelfde,
zoals een boog zich als concaaf of convex voordoet, naar gelang hij van binnen of
van buiten wordt bekeken. Al het bestaande vindt echter zijn grondslag in de
toestanden van het bewustzijn. Wanneer men dus de psychische verschijnselen
een functie van de hersenen noemt, dan kan dit tot vruchtbaar onderzoek aansporen,
zonder dat het in materialistischen zin behoeft te worden verstaan. De psychologie
kan ook niet tot de physiologie worden herleid, maar de psychische processen
moeten naar eigen wijze door de inwendige waarneming worden onderzocht. Deze
zal leren de samengestelde feiten van het bewustzijn tot hun elementen te herleiden,
ze uit vaststaande wetten te verklaren en zo de ontwikkeling van den menselijken
geest te beschrijven. Die ontwikkeling vat Van der Wyck met Spencer op als een
trapsgewijs voortkomen van de hogere vormen van geestelijk leven uit de lagere.
28. Van der Wyck's rectorale rede Het raadsel der ervaring (Gron., 1879) is een
163
belijdenis van zijn overgang naar het criticisme. De voorspelling van H. te Braake,
dat de wijsbegeerte der ervaring in idealisme zou eindigen, scheen in vervulling te
gaan. In den geest van Kant wordt door Van der Wyck het verbindend en begrijpend
bewustzijn, het steeds identische Ik, zonder hetwelk gewaarwordingen zelf geen
elementen van kennis zouden zijn, aan de zintuiglijkheid ten grondslag gelegd. In
de natuur vinden wij slechts wat wij in haar zoeken, wat de rede in haar legt volgens
beginselen, die de uitdrukking zijn van apriorische denkvormen. De ervaring is een
daad, waarbij de menselijke rede zichzelf in de wereld opspoort om door bewustzijn
van de wereld te komen tot zelfbewustzijn. Het vertrouwen in de rede is naar Van
der Wyck's overtuiging in de wijsgerige wereld zo groot geworden, dat het den
meesten denkers niet meer in den zin komt,
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hun bespiegelingen naar ingebeelde behoeften der practijk te plooien. De tijd van
164
de ‘dienstbare wijsbegeerte’ is voorbij.
Ook verder heeft het denken van Van der Wyck zich in Kantiaanse richting
bewogen. Toen hij in 1890 met de rede Nog eens: Oorsprong en grenzen der kennis
(Utr., 1890) zijn ambt te Utrecht aanvaardde, had hij het empirisme, dat daar sinds
meer dan veertig jaar door zijn leermeester en voorganger was verkondigd, voor
goed vaarwel gezegd. Wel is nog naar zijn mening de inhoud van het weten aan
de ervaring verschuldigd, maar niet de vorm. Deze wordt aan al onze kennis gegeven
door de eenheid van het bewustzijn, een steeds identische geestelijke functie, die
wezenlijk bestaat in verbinding, en zonder welke wij van niets besef zouden hebben.
Tegen het eind van zijn academische loopbaan heeft Van der Wyck dan zijn
overtuiging omtrent de geldigheid van het kennen nog eens aldus samengevat, dat
beelden, menselijke voorstellingen, de raadselen van het zijn niet onthullen; de
wereld van buiten zetten wij om in begrippen, die wel niet uit indrukken van het
subject, maar toch uit arbeid des geestes stammen; wij veranderen haar in een
weefsel van betrekkingen, herleiden haar tot krachten en wetten, nemen in haar
een alles omvattenden samenhang van oorzaken en gevolgen aan; al deze
grootheden worden ons niet door de buitenwereld geschonken, maar door het
denken voortgebracht: zij zijn geen blote omschrijvingen, maar verklaringen van
165
wat als verschijnsel zich voordoet.
29. Behalve naar kentheorie en zielkunde ging Van der Wyck's belangstelling ook
uit naar ethiek en wijsgerige gemeenschapsleer. Tegen het utilitarisme, dat hij in
zijn Onderscheid van goed en kwaad (A'dam, 1868) had verdedigd, kwam de
predikant Tj. Cannegieter (1846-1929), later hoogleraar te Utrecht, n.a.v. de vertaling
166
van J. Stuart Mill's Utilisme door J. Versluys (1845-1921) in verzet, maar de
zedeleer, die hij daarna zelf in De zedelijkheid, haar wezen, grondslag en doel
(Gron., 1879) verdedigde, vond, hoewel zij steunde op het geloof aan God en aan
het persoonlijk voortbestaan na den dood, als ‘morale indépendante’ geen genade
167
bij H. te Braake. Zedelijkheid is volgens Cannegieter een levensontwikkeling van
aangeboren kiemen van het goede, die op haar beurt moet worden aangezien als
werking van Gods alles bezielend leven, meer in het bijzonder van de liefde,
waarmede God als Al-geest in de geestelijke wereld werkt; zedelijk handelen is het
volbrengen van de geboden, waarmede ons zedelijk bewustzijn tot ons komt.
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Intussen hadden ook Van der Wyck's overtuigingen op ethisch gebied zich
168
gaandeweg gewijzigd, tot hij ten slotte in Een pleidooi voor geestesleven het
duidelijk uitsprak, dat de moraal van den mens een streven en handelen eist, dat
niet tot natuurlijk zelfbehoud strekt, maar hogere waarden erkent dan eigen geluk
en eigen leven en in dienst staat van hogere doeleinden. Ethisch handelen is nu
ook voor hem zelf handelen, oorsprong zijn van handeling, iets, waar in de natuur
met haar dwingende causaliteit geen plaats voor is. Zonder het woord ‘vrijheid’ te
gebruiken heeft hij daarmee voor de wilsvrijheid in haar juiste betekenis gekozen.
In Iets over socialisme en communisme (z.p. 1886) toonde Van der Wyck zich zo
afkerig van de nieuwe maatschappelijke stromingen als van een liberaal van zijn
dagen maar kon worden verwacht, en op dit punt is er in zijn denkbeelden weinig
veranderd: nog in 1905 sprak hij over de sociaaldemocratie als een demonische
macht, die den eigen wil des mensen breekt en allen invloed der rede tot nul
169
herleidt. - Voorts zocht hij naar toepassing van zijn wijsgerige beginselen in de
schoolkwestie en het vrouwenvraagstuk. Zijn artikelen over deze en andere
onderwerpen zijn gedeeltelijk gebundeld in Gedachten en gestalten (Hrlm., 1911).
30. Als ‘de geniaalste leerling van Opzoomer’ wordt door Van der Wyck
170
aangewezen ALLARD PIERSON (1831-1896), die, hoewel vóór alles theoloog en
daarna meer cultuurhistoricus en aestheticus dan wijsgeer, toch ook door zijn
wijsgerige denkbeelden groten invloed in het Nederlandse geestesleven heeft
uitgeoefend. In het ouderlijk huis te Amsterdam kwam hij onder de bekoring van het
Réveil, vooral van Is. da Costa, en hij is de beweging, die hem naar het woord van
171
Naber meer dan enig ander in zijn innigste wezen zo nadrukkelijk bepaald had,
altijd dankbaar blijven gedenken, maar als student te Utrecht en te Leiden (bij
Scholten) werd hij voor methode en
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beginselen van de moderne theologie gewonnen. Het predikambt, dat hij na zijn
promotie De realismo et nominalismo (Utr., 1854) van 1854 tot 1857 te Leuven en
daarna te Rotterdam bekleedde, legde hij in 1865 neer, omdat hij zich in een kerk,
172
die op den grondslag van het supranaturalisme leefde, niet meer thuisvoelde. In
hetzelfde jaar naar Duitsland vertrokken, werkte hij van 1869 tot 1874 als
privaatdocent, later als hoogleraar in de godsdienstgeschiedenis te Heidelberg;
daarna woonde hij ambteloos te Utrecht; van 1877 tot 1895 was hij hoogleraar in
de aesthetica en de kunstgeschiedenis te Amsterdam.
173
‘Als geen tweede in zijn eeuw, zegt H.J. Pos terecht, heeft Pierson in Nederland
de beschavingsgeschiedenis beoefend, maar dit dan ook met een veelzijdigheid
van weten en begrijpen, een vermogen tot herscheppen van de meest verschillende
geestelijke gestalten en werkelijkheden, waardoor hij uniek is in ons land en met
zeer grote Europese namen op één lijn staat.’ Zijn zeer talrijke geschriften bewegen
zich op de meest uiteenlopende gebieden, maar zijn alle van wijsgerige gedachten
doortrokken. De alomvattende belangstelling, de ontzagwekkende eruditie, de
volkomen beheersing van alle uitdrukkingsmiddelen der taal en de warmte van
overtuiging, waar deze geschriften blijk van geven, hebben Pierson tientallen jaren
lang een uitgebreiden en toegewijden lezerskring verzekerd. Zijn beweeglijke en
emotionele geest en zijn afkeer van alle dogmatisme deden hem echter vaak van
standpunt veranderen, waarbij niet zelden meer het gevoel dan de redelijke bezinning
den doorslag gaf. Het vraagstuk van geloof en weten, in den vorm van de vraag
naar de verhouding van de critiek der rede tot de bevestiging van het godsdienstig
gevoel, is hem altijd blijven bezig houden. Terecht noemt P.D. Chantepie de la
Saussaye hem woordvoerder van den tijdgeest in zijn talrijke schakeringen, van al
174
wat in zijn dagen omging en zijn rijken geest bewoog.
31. In de wijsgerige ontwikkeling van Pierson, sinds hij zich naar zijn eigen woord
175
aan het piëtisme van het Réveil had ‘moeten ontscheuren’, onderscheiden wij,
176
gedeeltelijk in navolging van K.H. Boersema, drie perioden. In de eerste is zijn
wijsgerige overtuiging gevormd en volgroeid onder invloed van het empirisme van
Opzoomer en is hij op het gebied der dogmatiek ‘de gehoorzame volgeling’ van
177
Scholten. Met Opzoomer
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was hij het determinisme toegedaan, maar in de theorie van het godsdienstig
gevoel bleef hij voorlopig nog het middel vinden om bij zijn ‘ongelovige wetenschap’
zijn ‘gelovig hart’ te bewaren, zonder de hoop op te geven nog eens een harmonie
tussen beiden te kunnen tot stand brengen. Van de Godsleer, die Opzoomer op het
godsdienstig gevoel had opgebouwd, wilde hij echter niets weten. De verklaringen
van het godsdienstig gevoel vormen slechts een gewijde symboliek, tegelijk waar
en onwaar: waar in metaphorischen, onwaar in letterlijken zin. Het was hem er
slechts om te doen, tegen het monisme van Scholten de dualistische opvatting te
handhaven, omdat alleen daarvan de zegepraal verwacht kon worden van den
godsdienst in het hart van hen, die het weemoedig voorrecht hebben van te
179
denken. In een van de geschriften uit dezen tijd, Bespiegeling, gezag en ervaring
(Utr., 1855) bepleitte hij de volledige zelfstandigheid van wetenschap, kunst,
zedelijkheid en godsdienst en wees hij alle aprioristische speculatiephilosophie als
willekeur en onveiligheid en alle autoriteitsgeloof als ongegronden
veiligheidsmaatregel af, om alleen in de ervaring den grond voor die zelfstandigheid
te zoeken. De breuk met het orthodoxe Christendom was daarmede openlijk
voltrokken, al bleef hij zelf nog steunen op de zekerheid des geloofs. Dat Pierson
bij deze beschouwingen consequent had vastgehouden aan zijn empiristische
bespiegelingen, werd door P.A.S. van Limburg Brouwer (1829-1837) en door C.
180
Broere (1803-1860) bestreden. In Rigting en leven (Hrlm., 1863) heeft hij dezelfde
denkbeelden nog eens in meer gerijpten vorm uiteengezet. C. Busken Huet
(1826-1886) kenschetste dit boek als ‘een handboek van pastorale theologie ten
181
dienste van eerstbeginnende predikanten’. Pierson was bij het schrijven daarvan
nog de predikant, die hoewel de moderne richting toegedaan, toch met beroep op
zijn opvoeding en op de empirische methode zijn plaats in de kerk niet wilde
182
verlaten. D. Chantepie de la Saussaye plaatste er zijn Leven en rigting tegenover,
een reeks getuigenissen voor een beginsel, dat naar zijn zeggen gekant was, niet
tegen het beginsel maar tegen de beginselloosheid der empirische school.
32. De tweede periode in het denken van Pierson werd ingezet met het Gidsartikel
183
Een keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling, waarbij Land ter-
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stond opmerkte, dat dit keerpunt niet zozeer in de wijsbegeerte van dien tijd, zoals
de schrijver het voorstelde, dan wel in Pierson's eigen wijsgerige overtuiging was
184
te zoeken. De jaren van afzondering na zijn aftreden als predikant (1865-1869)
hadden hem naar eigen getuigenis aan de zijde van hen gebracht, die het
positivisme, maar dan ook elke methode, die in positivisme eindigen moet, als in
185
den grond vals aanmerken. De ervaring heeft nu voor hem als ‘onfeilbare
leidsvrouw’ afgedaan en met haar het naturalisme, waar de wijsbegeerte der ervaring
toe heeft geleid. De natuurwetenschap immers, met name de physiologie, heeft
geleerd de objectiviteit van de zinnelijke waarneming, ‘de hartader van het
naturalisme’, te verwerpen: de wereld van onze waarneming komt eerst in onze
hersenen, of juister: in ons bewustzijn, tot stand; zij is van het begin tot het einde
het werk van onzen geest, die ook naar eigen wetten de verscheidenheid in die
wereld aanbrengt: wij nemen hoegenaamd niets anders waar dan onze eigen
voorstellingen, al is met die voorstellingen onafscheidelijk die van haar objectiviteit
verbonden. Deze opvatting, het ‘physiologisch idealisme’, waar de invloed van
Helmholtz te Heidelberg Pierson toe heeft gebracht, berust voor hem niet op het
aannemen van enig apriori in het kenvermogen, zoals Kant het wilde, maar alleen
op de analyse van de werkzaamheid der zintuigen. Naar Pierson's mening wordt
daarmede de zelfstandigheid van den menselijken geest tegenover het materialisme
in de hoogste mate verzekerd. Er is geen reden om aan te nemen, dat hij zich hierbij,
186
zoals Boersema het voorstelt, ‘op Kantiaansen bodem’ geplaatst heeft.
Met de objectiviteit van de zinnelijk waarneembare wereld valt ook de
naturalistische wereldbeschouwing, volgens welke het heelal, met inbegrip van den
mens, gelijk zou zijn aan een verband, gegrond in de geheel mechanisch werkende
wet van oorzaak en gevolg. Het begrip oorzaak verliest zijn objectiviteit; de orde der
verschijnselen is slechts een opvolging van voorstellingen, die haar reden van
bestaan alleen in den menselijken geest kan vinden. Elke natuurwet wordt daarmede
tot een wet des geestes. De ‘leer van de instandhouding der kracht’ heeft trouwens
het begrip oorzaak doen plaatsmaken voor de erkenning van de identiteit der
verschijnselen, tussen welke men vroeger een oorzakelijk verband aannam, en voor
de bepaling van de volgorde der vormen, waaronder de altijd met zichzelf identische
kracht moet worden voorgesteld. Want zodra het vaststaat, dat

184

185
186

J.P.N. Land, Het keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling van Dr. A. Pierson toegelicht, A'dam,
1871. Van Vloten sloot zich bij Land aan: Dr. Pierson's keerpunt, LB, V (1872), 129-148, en
zag in Pierson's keerpunt een terugkeer naar de kerk, die hij had verlaten.
Naber, A.P. herdacht, 130.
Boersema, t.a.p., 243.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

344
die kracht identisch blijft, wordt er niets uitgewerkt en is er dus ook geen oorzaak.
Met het opgeven van de wet der oorzakelijkheid is ook aan het determinisme zijn
voornaamste grondslag onttrokken. De overtuiging van de zelfstandigheid van den
geest, waartoe het natuuronderzoek ons weer heeft teruggebracht, ontneemt aan
de veronderstelling, dat de geest in al zijn uitingen gebonden zou zijn aan de
empirische natuurwetten, al haar waarschijnlijkheid en verzekert aan de
wetenschappen van den geest een eigen plaats naast die van de natuur.
De natuurwetenschap, die ons heeft geleerd van de objectiviteit van de wereld
der ervaring en van het begrip der oorzakelijkheid af te zien, vindt immers haar
grens in de menselijke persoonlijkheid, welke ons de volstrekte betrouwbaarheid
waarborgt van het getuigenis des gewetens omtrent de tegenstelling tussen het
heilige en het onheilige, die geen voortbrengsel kan zijn van onzen geest. De
handhaving van die persoonlijkheid, het geloof aan haar ideale bestemming en het
beoordelen van haar uitingen naar een volstrekt idealen maatstaf, d.i. naar den eis
der heiligheid, is het ware kompas voor de wijsbegeerte, meer bijzonder voor de
ethiek. Vaart zij op dat kompas voort, dan zal het blijken, dat zij zich aansluit aan
de Christelijke wijsbegeerte der vervlogen eeuwen, gelijk in het algemeen aan de
grote gift van het Christendom aan ons geslacht: de openbaring van het ideaal als
werkelijkheid en van de volstrekte betekenis der menselijke persoonlijkheid.
33. Reeds enkele jaren later heeft Pierson het in Een keerpunt ingenomen
187
standpunt verloochend. In Eene levensbeschouwing (Hrlm., 1875), Pierson's
hoofdwerk, waarmede de derde periode in zijn geestelijke ontwikkeling geacht kan
worden in te gaan, laat hij nog wel alle kennis haar oorsprong en tegelijk haar
begrenzing vinden in waarneming en ervaring, maar staat hij haar niet toe het verder
te brengen dan tot hoge waarschijnlijkheid, uitgenomen in die gevallen, waarin het
ons vergund is de proef op de som te nemen of ons enkel in het abstracte te
bewegen; alles wat buiten het gebied der ervaring ligt, is onbekend land, waarover
men zich van elk oordeel behoort te onthouden. Het gevoel heeft als kenbron
188
afgedaan. De bovenzinnelijke wereld kan op geen enkele wijze door ons worden
gekend; ook de voorstellingen, die het Christendom ons van God heeft gebracht,
moeten worden afgewezen. Met het persoonlijk Godsbegrip en met elken vorm van
positieven godsdienst heeft Pierson, nu voor goed, gebroken. Onder religie zal hij
spoedig niet meer verstaan dan het gevoel, opgewekt
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door het denkbeeld van het goddelijke, d.i. van het menselijk voortreffelijke, voor
zover dit afgescheiden van alle beperktheid kan worden gedacht. Toch is nog in
dezen tijd het ongeloof van Pierson, zoals H.A. des Amorie van der Hoeven het
189
reeds in 1872 tekende, ‘eerbiediger dan het geloof van ontelbare velen.’ Het
heimwee naar het verlorene heeft hem nooit verlaten; tot het eind van zijn leven is
hij op hartstochtelijke wijze op zoek naar de waarheid gebleven.
In de bestrijding van Eene levensbeschouwing door A. Kuenen en Pierson's repliek
kwam de jarenlang gegroeide spanning tussen hem en de Leidse School tot
190
uitbarsting.
Het agnosticisme van Pierson, uiteindelijke vrucht van een teleurgestelde behoefte
aan waarheid en zekerheid, dat hij nu eens met beroep op de Griekse sceptici als
‘abstentionisme’, dan weer met een term van de Scholastiek als ‘nominalisme’
betitelde, is door hem verder uitgewerkt in zijn Wijsgerig onderzoek (Dev., 1882),
dat minder de ‘kritische prolegomena van esthetiek’ inhield, zoals de ondertitel
beloofde, dan wel een analyse van de begrippen rede, verklaring, waarde en oorzaak,
die hem gelegenheid gaf tot een uitvoerige bestrijding van Kant, waarin ook Spruyt's
Aangeboren begrippen werd betrokken. Met den algemenen geest van het stelsel
van Spinoza wil hij de methode verenigen van hem, ‘die thans over ieders denken
191
heerschen moet’, nl. van Darwin. Dat belette hem niet toch met zijn denken het
192
193
transcendente te blijven zoeken. In Over ethika, zijn laatste publicatie, vond hij
ten slotte den achtergrond van zijn schoonheidszin in een Godsbegrip, waaraan hij
met beroep op Augustinus en den Pseudo-Dionysius niet het onpersoonlijke abstracte
wezen, welks bestaan de philosophie heeft te bewijzen, maar al wat schoon en
lieflijk is in de wereld tot inhoud gaf.
34. Ook in de ethiek hebben Pierson's inzichten zich geleidelijk gewijzigd. In
Bespiegeling, gezag en ervaring en in Rigting en leven zag hij den enigen grondslag
van de zedeleer in de liefde. Ondanks het abstentionisme van zijn latere jaren is hij
altijd blijven opkomen voor de zedelijke waarde van de menselijke persoonlijkheid.
Ofschoon hij verklaarde niet te kunnen zeggen, of de enkele mens een bestemming
heeft, gaf hij in Eene levensbeschouwing aan de mensheid tot bestemming het
alzijdig en harmonisch
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gebruik van alle natuurlijke hulpmiddelen tot vermindering van de aardse ellende.
194
Nog later liet hij in Zedekundig onderzoek de zedelijkheid volkomen samenvallen
met de hoogste beschaving, en daar deze beschaving niet is, maar wordt, moet
naar zijn mening hetzelfde worden gezegd van de zedelijkheid, die een naam is
voor den hoogst bereikbaren toestand van den mens; nu reeds echter mag zedelijk
genoemd worden wat dezen toestand helpt voorbereiden. Ten laatste is hij in Over
195
ethika van de vereenzelviging van zedelijkheid en beschaving geheel
teruggekomen; hij wil dan de ethiek losmaken van elken metaphysischen grondslag
en haar reinigen van alle eudaemonisme en utilitarisme, om terug te keren tot de
eenvoudige moraal van evangelie en Christendom. Van Kant's kategorischen
imperatief heeft hij zich van vroeg tot laat afkerig betoond.
Hoezeer ook overigens de vrijzinnige beginselen toegedaan, heeft Pierson toch
de liberale politiek zijn critiek niet bespaard. In drie brochures, De liberale partij op
staatkundig gebied (Arnhem, 1868-1869), verweet hij de liberalen hun inconsequentie
in de schoolkwestie en kwam hij op voor het goed recht van het bijzonder onderwijs.
In latere jaren toonde hij, uit deernis met de maatschappelijk misdeelden, enige
sympathie met de idealen van het opkomende socialisme, waar hij waarachtige
menselijkheid, doordrongen van het besef, dat wij allen zonder onderscheid elkander
behoeven, als drijfkracht in erkende (Een schrede voorwaarts, Hrlm., 1889).
35. De aanhangers van het empirisme, die wij tot nu toe hebben behandeld, waren
allen voortgekomen uit de school van Opzoomer en zijn zich, ook wanneer zij zich
later van hun leermeester hadden afgekeerd, steeds min of meer met die school
verbonden blijven voelen. Onafhankelijk van den invloed van Opzoomer heeft echter
196
ook het positivisme van Auguste Comte in Nederland volgelingen getrokken.
36. De eerste, dien wij in dit verband moeten noemen, is de marine-officier W.
197
BARON DE CONSTANT REBECQUE (1807-1862), die zijn Réflexions synthétiques,
au point de vue positiviste, sur la philosophie, la morale et la religion (Paris, 1856,
2

La Haye, 1856) door een Nederlandse vertaling, getiteld Synthetische
overdenkingen, in den geest van het positivisme, betreffende wijsbegeerte, zedeleer
en religie ('s-Grav., 1857) liet volgen. Zoals de ondertitel aanduidde, bevatte dit boek
in hoofdzaak een kort overzicht van ‘de positive
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religie, de religie der menschelijkheid’, d.i. van de algemene sympathie, die is
geopenbaard door het beste deel der Mensheid of van het ‘Grote Wezen’ en volgens
de Constant Rebecque de enige is, welke geschikt is om algemeen te worden
aangenomen. Op het voorbeeld van Comte wordt de inhoud van de positieve religie
naar analogie met de leer van het Katholicisme beschreven en wordt haar een
ceremonieel toegedacht, waar de Katholieke eredienst tot in de kleinste onderdelen
in is nagebootst. Met het positivisme verbindt de Constant Rebecque de
hoofdgedachten van het Duitse materialisme.
Nadat hij in zijn Synthetische overdenkingen reeds meermalen Thomas a Kempis
tot staving van zijn beweringen had aangehaald, gaf hij in zijn Appréciation positive
de l'Imitation de Jésus-Christ (La Haye, 1860) een paraphrase van de Navolging in
den geest van het positivisme, waarbij de Christelijke gedachten van dit boek in
positivistischen zin werden verklaard.
37. De hoopvolle verwachtingen van de Constant Rebecque betreffende de
toekomst van de ‘positieve religie’ zijn hier te lande niet in vervulling gegaan. Op
een ander aspect van het positivisme van Comte werd echter enkele jaren later de
aandacht gevestigd door het proefschrift De methode der positieve filosofie volgens
198
Auguste Comte (Ldn., 1866), waarin J. L'ANGE HUET (1840-1924) de betekenis
van de positieve methode voor de theologische wetenschap uiteenzette. Alle wijsheid
aangaande den oorsprong, den grond, of zelfs den innerlijken samenhang der dingen
moet buiten het gebied van het weten worden gesloten. Ook het menselijk
gevoelsleven zal zich aan de positivistische denkbeelden moeten aanpassen. De
theologie kan dan niet meer zijn, wat zij heet: de wetenschap aangaande God en
de goddelijke dingen, maar moet zijn: anthropologie, de wetenschap van den
godsdienstigen mens, beter nog: die van de ontwikkeling van de godsdienstige
mensheid. Voor het positivisme heeft echter elke vorm van godsdienst even goed
als elke wereldbeschouwing zijn recht van bestaan gehad en de godsdienst heeft
dit nog voor hen, aan wier behoeften hij voldoet.
In zijn Nieuwe oplossing van een oud vraagstuk (Ldn., 1872) past Huet de methode
van het positivisme toe op de begrippen van oorzaak en gevolg. De kennis van de
buitenwereld ontstaat door sympathetische gevoelens, die ons onze medemensen
als analoog aan onszelf, de dieren als wezens van meer beperkte beweging dan
wij en de levenloze dingen als verschillend van ons leren begrijpen. Op dezelfde
anthropomorphe wijze moeten de begrippen van oorzaak en gevolg door
sympathetische gevoelens worden verklaard, doordat wij analoog aan de
veranderingen, die wij buiten ons teweegbrengen en die wij als de onze aanvoelen,
ook de veranderingen op-
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vatten, die zonder ons toedoen geschieden, en daarin hetzelfde verband leggen als
wij tussen onze daden en haar motieven waarnemen.
Van Vloten had al aanstonds na het verschijnen van Huet's ‘(God betere 't!)
godgeleerde proefschrift’ zijn instemming met diens denkbeelden op de hem eigen
uitbundige wijze betuigd en den minister in overweging gegeven, ‘hem al aanstonds,
als buitengewoon Hoogleeraar... aan de Leidse faculteit der bespiegelende
wijsbegeerte toe te voegen, om daar eerst naast, later na den achtenswaarden, in
199
leeftijd reeds voortgeschreden Stuffken werkzaam te zijn’. Spruyt wachtte Huet's
Nieuwe oplossing af, om hem er op te wijzen, dat het begrip van oorzakelijkheid als
noodzakelijk element ook de overtuiging inhoudt, dat het ene verschijnsel op het
200
andere volgens een vasten regel volgt. Daarbij verzekerde Spruyt de methodologie
van Comte eerbiedig te bewonderen, maar zij ging in zijn oog gebukt onder een
kardinale fout: de miskenning van het apriorisch element in alle menselijke
wetenschap. Reeds eerder had F.W.B. van Bell als zijn mening te kennen gegeven,
dat Huet in zijn proefschrift had misgetast door de relativiteit van de menselijke
201
kennis tot grondgedachte van het positivisme van Comte te verheffen.
202
Huet zelf is spoedig van het wijsgerig toneel verdwenen. In een Gidsartikel
betoogde hij nogmaals, dat weetbare waarheid op het gebied van den godsdienst
niet te bereiken is. De godsdienst is een zaak van het gemoedsleven; ook het
‘nevelachtig en onnaspeurlijk nieuw menschelijk weetvermogen, het zoogenaamd
godsdienstig gevoel’, dat door Opzoomer als echte bron van kennis was aangediend,
kan niet tot weten helpen. Daarbij spoorde Huet de moderne theologen aan, hun
inconsequentie op te geven en op zijn voorbeeld ‘de verouderde vormen van
gemeenschapsoefening’ vaarwel te zeggen en de kerk te verlaten. Hij begaf zich
naar Ned. O. Indië en is, na korten tijd in de journalistiek werkzaam te zijn geweest,
op hogen leeftijd daar overleden.

6. Materialisme en atheïsme
1. Hoewel de voornaamste geschriften van de materialisten der Franse Verlichting,
Lamettrie's L'homme machine (Ldn., 1748) en Holbach's Système de la nature
(A'dam, 1770), in de Republiek der Verenigde Nederlanden in
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druk zijn verschenen, hebben hun denkbeelden hier niet of nauwelijks ingang
gevonden. Eerst het materialisme van Duitsen oorsprong, dat omstreeks het midden
van de 19de eeuw door Moleschott, Büchner, Vogt en Czolbe in de wereld werd
gebracht, zou ten onzent op grote schaal worden gepropageerd en door brede
scharen als wereld- en levensbeschouwing worden aanvaard.
2. Van het anthropologisch materialisme van Lamettrie zijn in de eerste helft van
de 19de eeuw in ons land slechts enkele verspreide sporen terug te vinden. Wij
treffen het aan, verbonden met een uitgesproken atheïsme, in de Bezwaren van
een wijsgeer tegen den Christelijken godsdienst, die K. HOORWEG (1776-1842) in
1828 tevergeefs aan het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke
Wijsbegeerte ter publicatie aanbood, maar die eerst veel later bekend zijn
203
geworden. Enkele jaren nadien zien wij als bestrijder van het materialisme van
204
Lamettrie optreden den medicus J.L.C. SCHROEDER VAN DER KOLK (1797-1862),
sinds 1826 hoogleraar te Utrecht, vooral bekend als grondlegger van de moderne
krankzinnigenverpleging en de psychiatrie in Nederland. Reeds in 1835 had hij in
Eene voorlezing over het verschil tusschen doode natuurkrachten, levenskrachten
en ziel (Utr., 1835) op natuurwetenschappelijke gronden een waarschuwing doen
horen tegen het opkomende materialisme in de anthropologie. Het zenuwstelsel
moge enige gelijkenis vertonen met een electrisch apparaat, maar de levenskrachten
zijn van de krachten der levenloze natuur, ook van electriciteit, magnetisme e.d.
wezenlijk verschillend. In Drie voorlezingen over het verband en de werking tusschen
ligchaams- en zielskrachten bij mensch en dier (Utr., 1843) en Over de
zelfstandigheid der ziel (Utr., 1852) heeft hij zijn opvattingen ten deze nader
uitgewerkt. Na zijn dood verscheen nog Ziel en ligchaam in hunne onderlinge
verhouding geschetst (Utr., 1864).
Tussen lichaam en ziel neemt Schroeder van der Kolk een afzonderlijke levensof zenuwkracht aan, die beide verbindt en waarvan de ziel zich bedient om op het
lichaam in te werken en omgekeerd. Door haar wordt de harmonische samenwerking
van ziel en lichaam en de blijvende onderwerping van het laatste aan de eerste
verzekerd. Evenals alle natuurkrachten heeft zij een prikkel van buiten nodig om in
werking te treden. De ziel daarentegen heeft het beginsel van haar werkzaamheid
in zich zelf. Zij is
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de draagster van zelfbewustzijn, oordeelskracht, denken en willen. Door haar is de
mens vrij van den leiband der stoffelijke natuur, maar om misbruik van die vrijheid
te voorkomen zijn hem een zedelijke natuur, aanleg tot de deugd en gevoel voor
het ware en goede meegegeven. Terwijl bij de dieren alle werkzaamheid gericht is
op individueel en soortelijk zelfbehoud, vindt de mens zijn bestemming in zijn
zedelijke vervolmaking. De zelfstandigheid van de ziel ten opzichte van het lichaam
belet niet, dat de vorming van temperament en karakter door de lichamelijke
constitutie wordt beïnvloed. Hoewel de ziel onttrokken is aan de wetten van de
aardse stof, lijkt het Schroeder van der Kolk beter, haar niet ‘onstoffelijk’ te noemen;
aan de benaming ‘niet zinnelijk waarneembaar’ geeft hij de voorkeur.
3. Een eigen welomschreven standpunt tegenover het materialisme in de
205
psychologie wordt verder ingenomen door T. ROORDA (1801-1874), dien wij boven
als voorloper van het empirisme van Opzoomer hebben leren kennen. Roorda was
sinds 1828 hoogleraar in de Oosterse talen en de exegese van het Oude Testament
te Amsterdam; in 1834 werd zijn leeropdracht uitgebreid met de bespiegelende
wijsbegeerte, maar sinds 1842 doceerde hij, eerst aan de akademie ter opleiding
van burgerlijke ingenieurs te Delft, later (van 1864 tot zijn dood) aan de Rijksinstelling
van onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde van Ned. Indië te Leiden, uitsluitend
Oosterse talen. Hij geldt als de grondlegger van de Javaanse taalwetenschap. Zijn
bericht Ueber den gegenwartigen Zustand der Philosophie in den Niederlanden is
206
boven reeds meermalen genoemd. In zijn Zielkunde of beschouwing van den
mensch als bezield wezen (Leeuw., 1849) wijst hij ‘de gangbare en algemeen
verbreide voorstelling’ van de ziel als een onstoffelijk wezen, dat in het lichaam
woont en werkt en daar als meesteres het opperste huisbestuur uitoefent, terwijl
een goed deel van het huishouden buiten haar om door levenskrachten wordt
waargenomen, als ongegrond en ondenkbaar af. Daartegenover legt hij sterken
nadruk op het getuigenis van het bewustzijn, dat den mens doet kennen als een
volstrekt één en ondeelbaar zelfstandig wezen, waarin ziel en lichaam wel kunnen
worden onderscheiden, maar niet zo gescheiden, dat zij twee afzonderlijke
bestanddelen zouden uit-
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maken. De ziel van plant, dier en mens is slechts in zover een onstoffelijk wezen,
dat zij niet evenals het lichaam tot de algemene grondstoffelijke natuur behoort,
maar daaruit haar stoffelijk levensorgaan, het lichaam, gevormd heeft en verder
vormt en onderhoudt door gedurig nieuwe stoffen uit de algemene natuur aan zich
te trekken. Dat neemt echter niet weg, dat zij als alle werkende wezens met
uitgebreidheid begaafd is, al is deze uitgebreidheid niet haar eigene, maar die van
het stoffelijk organisme, waarin zij haar werkzaamheid uitoefent. De ziel is in geheel
het lichaam tegenwoordig en, daar dit, zoals Roorda met Leibniz en C.G. Carus
aanneemt, uit monaden is samengesteld, is zij ook in alle monaden aanwezig,
zonder aan een enkele daarvan gebonden te zijn. Stoffelijk en onstoffelijk zijn dus
niet met uitgebreid en niet-uitgebreid gelijk te stellen. Alleen door en krachtens haar
werkzaamheid in de grondstoffelijke natuur heeft de ziel werkelijkheid; zonder en
buiten de stof is zij slechts een abstract idee, dat alleen in de gedachte bestaat.
Geldt dit alles voor de ziel van plant, dier en mens, toch bestaat er tussen deze
drie een wezenlijk onderscheid. Bij de plant is de ziel enkel levenskracht, bij het dier
ontwikkelt deze zich tot bewuste ziel, bij den mens gaat die ontwikkeling verder tot
zelfbewusten geest. De mens heeft ook een eigen bestemming, die is: zich hoe
langer hoe meer te vormen tot persoonlijke zelfstandigheid en als persoonlijk
zelfstandig wezen uit zich zelf, dat is met vrijheid, te leven en te handelen gelijk zijn
zelfbewustzijn hem zegt, dat hij leven en handelen moet.
In die bestemming ziet Roorda ook den naar zijn mening enig geldigen grond
voor de onsterfelijkheid, daar immers de mens haar in het tegenwoordige leven
nooit geheel kan bereiken. Met het begrip der onsterfelijkheid verbindt hij echter
een theorie van metempsychose, waarmede hij in de Nederlandse wijsbegeerte
van de 19de eeuw geheel alleen staat. De ontwikkeling van den mens is nl. voor
hem met den dood niet afgesloten. Na het afsterven van zijn levensorgaan blijft de
menselijke geest in zekere uitgebreidheid voortbestaan in een der monaden, waaruit
het lichaam bij den dood bestond, en hij behoudt aldus in de algemene
grondstoffelijke natuur zijn bijzondere werkingsspheer. Daar wacht hij in een toestand
van verdonkerd bewustzijn het ogenblik af, waarop hij in een volgende
ontwikkelingsperiode van de aarde tot nieuw leven gewekt wordt in een lichaam,
dat nog meer dan het vorige aan 's mensen bestemming als zelfbewust en zelfstandig
wezen is aangepast. Daarbij spreekt Roorda zich er niet over uit, hoe dikwijls deze
‘zielsverhuizing’ zich kan herhalen, en hij laat de vraag onbeantwoord, of de mens
uiteindelijk zijn bestemming volkomen zal bereiken.
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4. In de Aanteekeningen op de Zielkunde van den hoogleeraar T. Roorda (Utr.,
1851-54) vroeg de classicus J. ROOS zich af, of Roorda ten slotte toch niet in het
dualisme in de anthropologie had berust en zich de werkeloze stof en den werkenden
geest als twee afstotende polen van denzelfden magneet was blijven denken. Reeds
de poging om als inleiding op de beschouwing van den mens als bezield wezen de
verhouding van ziel en lichaam te bepalen, moet tot misvattingen leiden. Hoe de
geest de stof tot domicilie, werkkring of spheer kan kiezen, er op kan werken en er
door beïnvloed kan worden, is niet te verklaren.
Zijn verdere bedenkingen tegen de opvattingen van Roorda ontwikkelde Roos
tot een kennis- en zijnsleer op de basis van het exemplarisme der goddelijke ideeën,
die aan de Augustijnse traditie van de Middeleeuwen doet denken. God heeft zich
in het geschapene, in het heelal uitgedrukt en als geschapen door God is het heelal
een complex van de ideeën Gods. Kan de mens de wereld leren kennen, dan kan
hij de ideeën Gods leren kennen en daarmede het wezen van God. De enige weg
tot de kennis van de wereld is echter de zelfkennis. De mens is immers de uitdrukking
van de hoogste bijzondere idee van God, waarin de minder bijzondere ideeën (die
van mechanische, chemische en levenskrachten, die van plant en dier) zijn
opgesloten. Wanneer hij zichzelf kent, dan kan hij daardoor tot de kennis van die
lagere ideeën komen en daarmede tot de Godsidee als complex van alle ideeën,
die in zijn wereld zijn uitgedrukt. Zelfkennis is dus het punt van uitgang, maar zij is
ook het eindpunt van de menselijke kennis; de mens immers kent de wereld in
gedachten, die de wereld weerspiegelen; die gedachten behoren tot zijn Ik; hij kent
dus in de wereld ten slotte weer zichzelf.
Grondslag van alle zelfkennis is het levensgevoel, dat op den hoogsten trap
zelfbewustzijn in den ruimsten zin wordt genoemd. Dit leert den mens het innigste
van zijn eigen wezen kennen als leven en doet hem besluiten, dat ook de
buitenwereld in haar geheel met leven begaafd moet zijn, daar hij anders niet met
haar in verbinding zou kunnen treden. In het anorganische is dat leven voor ons
denken het meest onbepaald en het minst wezenlijk, maar naarmate de dingen ons
eigen wezen meer nabij komen (lagere en hogere planten, lagere en hogere dieren),
wordt het voor ons wezenlijker en meer concreet.
Het levensgevoel wordt bij den voortgang van het leven door het analyserende
verstand tot steeds verdere klaarheid en bewustheid gebracht, maar ook bij het
hoogste zelfbewustzijn blijft nog altijd een rest van onbewustheid over. Bij
voortschrijdende zelfkennis leert de mens zich zelf kennen als een systeem van
hogere en lagere levenskrachten, die steeds meer geconcentreerd worden en ten
slotte tot onoplosbare eenheid terugkeren.
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Door deze beschouwingen, waarmede hij het hylozoïsme van de oude Jonische
natuurphilosophen opmerkelijk nabijkwam, meende Roos zich van het dualisme in
de anthropologie te kunnen ontdoen en tussen materialisme en spiritualisme het
juiste midden te kunnen houden. Van het Duitse materialisme had hij nog geen
kennis kunnen nemen.
5. Als theorie ter verklaring van de gehele werkelijkheid is het materialisme in
Duitsland het eerst verkondigd door den Nederlander JAC. MOLESCHOTT
207
(1822-1893). Hij is geboren te 's Hertogenbosch uit een Katholieke familie, maar
liet reeds als student in de geneeskunde te Heidelberg (1842-45) allen godsdienst
varen. Naar zijn eigen later getuigenis is zijn ‘gansche leven aan de ontwikkeling
der vrije gedachte en dus aan de bestrijding van alle kerkgenootschap gewijd
208
geweest’. Na enigen tijd de medische practijk te hebben uitgeoefend te Utrecht,
waar hij bevriend was met den physioloog F.C. Donders (1818-1889), werd hij in
1847 te Heidelberg als privaatdocent toegelaten, maar in 1854 moest hij wegens
zijn uitgesproken atheïsme deze functie opgeven. Daarna was hij hoogleraar in de
physiologie, achtereenvolgens te Zürich (1856), Turijn (1861) en Rome (1879), waar
hij als senator van het Koninkrijk een der leiders werd van de anti-godsdienstige
beweging in het nieuwe Italië. Hij overleed te Rome.
Een artikel over Die medicinischen Lehranstalten an den Hochschulen
209
Niederlands, waarin hij zich een onbarmhartige critiek veroorloofde op het
geneeskundig hoger onderwijs in Nederland en op de personen, die daarmede
waren belast, en op grond van den algemenen culturelen en wetenschappelijken
achterstand hier te lande op geestelijke en politieke aansluiting bij Duitsland
210
aandrong, maakten hem in de wetenschappelijke wereld in Nederland onmogelijk,
zodat zijn belangrijk werk voor de physiologie
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en de histologie ten onzent eerst tegen het eind van zijn leven en na zijn dood de
erkenning gevonden heeft, die het verdiende, maar die in wetenschappelijke kringen
211
met ernstig voorbehoud ten aanzien van zijn wijsgerige theorieën omringd bleef.
Van zijn materialistische denkbeelden is vooral door vrijdenkersverenigingen als
De Dageraad, Humaniteit, De Vereniging ter bevordering der vrije gedachte en Het
212
vrije woord voor haar propaganda van het atheïsme gebruik gemaakt. Zelf
213
verleende hij aan het tijdschrift De Dageraad herhaaldelijk medewerking.
6. In zijn boek Der Kreislauf des Lebens (Heidelberg, 1852), in het Nederlands
vertaald als De eenheid des levens (Kampen, 1864), spreekt Moleschott in
doorlopende polemiek met de Chemische Briefe van J. v. Liebig (1803-1873) de
gedachte uit, dat de stof met de haar van eeuwigheid inwonende kracht de enige
werkelijkheid is en dat de verklaring van alle gebeuren in de wereld, ook die van
het leven en van de zg. geestelijke verschijnselen, moet worden gezocht in een
omzetting van de stof, die zich wel in allerlei vormen voordoet, maar in massa en
energie steeds dezelfde blijft. In den kringloop der natuur wordt zij tot leven, het
leven wordt tot denken, het denken tot willen en dit keert op zijn beurt weer terug
tot de stof, waar het uit is voortgekomen. De hoogste volmaking van het denken en
willen en de oplossing van alle maatschappelijke vraagstukken wordt op de beste
wijze verzekerd door de hersenen van die stoffen te voorzien, welke haar functie
het meest bevorderen, met name van phosphor: ‘ohne Phosphor kein Gedanke’.
Later heeft Moleschott zich verweerd tegen de beschuldiging van zijn tegenstanders,
als zou deze opvatting de loochening van den geest impliceren; geest en bewustzijn
214
zijn echter voor hem niet meer dan een eigenschap van de hersenen.
De mens is voor Moleschott slechts de samenvatting van ouders, voedster, plaats,
tijd, lucht, weer, geluid, licht, voedsel en kleding. Zijn wil is het noodzakelijk gevolg
van al die oorzaken en blijft gebonden aan de wetmatigheid der stoffelijke natuur,
zoals de planeet gebonden is aan haar baan en de plant aan den bodem. Alle kennis
komt voort uit ervaring en voltrekt zich zonder bijmenging van apriorische elementen.
En daar de ervaring afhankelijk is van de organen, die de indrukken van buiten
opnemen, is alle kennis betrekkelijk. Ons weten is slechts een weten voor ons zelf.
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Niet alleen als enkeling, maar ook als soort is de mens in een onophoudelijk worden
betrokken. De hersenen en haar werkzaamheid veranderen met den tijd en met de
hersenen de zeden, die de maatstaf zijn van het zedelijke. Het oordeel over goed
en slecht heeft echter zijn grond in een noodzakelijkheid van de natuur en is daardoor
in eeuwigheid onveranderlijk. Goed is immers wat op een gegeven trap van de
ontwikkeling aan de behoeften van de mensheid en aan de eisen van de soort
beantwoordt. Door met dien trap der ontwikkeling rekening te houden verheft de
geschiedenis zich tot gericht over de wereld.
7. Tegen het laatst van zijn leven heeft Moleschott zich over de verhouding van
wijsbegeerte en wetenschap uitgesproken in den geest van het positivisme, hetgeen
tevens een afwijzing van alle metaphysica, ook van de materialistische inhield. De
wijsbegeerte zal, steeds in overeenstemming met de ontwikkeling der tijden, de
samenvatting zijn van hetgeen wij te weten zijn gekomen - niet van hetgeen wij te
weten kunnen komen - en zal, zich ontworsteld hebbende aan bespiegeling en
hersenschimmen, de trouwe behoedster zijn van de methode, die niet de goede
mag worden genoemd, omdat er slechts één bestaat, nl. de methode, die van de
215
feiten opklimt tot het denkbeeld, die der inductie.
8. Als wijsgerige verklaring van wereld en leven heeft het materialisme van
Moleschott aanvankelijk in ons land slechts weinig weerklank gevonden. Rond het
midden der eeuw waren de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek,
dat met name in Duitsland toen reeds een zo hoge vlucht had genomen, nog niet
zo ver in de gedachtenwereld van de min of meer ontwikkelde Nederlanders
doorgedrongen, dat daar een beroep op kon worden gedaan tot steun van de
materialistische denkwijze. Toch heeft de zg. Materialismusstreit, waar de voordracht
van Rudolf Wagner in de Naturforscherversammlung te Göttingen in 1854 Ueber
216
Menschenschöpfung und Seelensubstanz aanleiding toe had gegeven, reeds
spoedig ten onzent de aandacht getrokken en hebben de denkbeelden van Vogt,
Büchner en Czolbe vrijwel terstond na het verschijnen van hun werken hier te lande
althans de vakkringen bereikt. Een onhandig betoog van den medicus K.M. GILTAY
217
(1811-1891), Het materialisme van den laatsten tijd bestreden (R'dam, 1856),
waarin n.a.v. den Materialismusstreit aan de wetenschap het recht en de
bevoegdheid werden ontzegd, het bewustzijn uit de stof te verklaren, lokte een
218
scherpe, maar anonieme critiek uit in De Gids,
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waarin zonder enige sympathie voor het materialisme zelf de ontoereikendheid van
Giltay's argumenten en zijn gebrek aan eenvoudige logica werden aangewezen.
Toen Giltay in Nog een woord over materialisme van den laatsten tijd (R'dam, 1857)
zich trachtte te verweren, wees zijn criticus opnieuw de materialistische denkbeelden
219
af.
9. Ook het atheïstisch naturalisme, dat door J. van Vloten op zo luidruchtige wijze
op naam van Spinoza werd gepredikt, bleef tot een kleinen kring van wijsgerig
220
ontwikkelden en belangstellenden in de wijsbegeerte beperkt. Uit dien kring is
ook het stelsel van wijsgerige wereldverklaring op empirischen grondslag
221
voortgekomen, dat de Haagse medicus H.J. BETZ (1842-1905), sinds 1875 met
Van Vloten redacteur van De Levensbode, in dit tijdschrift heeft uiteengezet in drie
uitvoerige artikelen, die meer inhouden dan de titel Over den aard onzer kennis
doen verwachten en dat door hem zelf met den naam van ‘natuurwetenschappelijk
222
materialisme of monisme’ werd bestempeld.
Het stelsel van Betz vertoont enerzijds verwantschap met het Duitse materialisme,
terwijl het anderzijds duidelijk blijk geeft rekening te houden met de critiek, die van
natuurwetenschappelijk standpunt daartegen was ingebracht. Met zijn materialisme
kon hij het evolutionisme zonder bezwaar verbinden. De scholing in de critische
wijsbegeerte, die hij had doorgemaakt, deed hem niet alleen tegenover de al te
krasse beweringen van het Duitse materialisme ernstig voorbehoud maken, maar
bracht hem ook t.a.v. den diepsten grond van de phaenomenale wereld tot een
agnosticisme, dat het ‘ignoramus et ignorabimus’ van L. du Bois-Reymond dicht
nabij kwam.
Alle menselijke kennis steunt volgens Betz op onmiddellijke zintuiglijke ervaring.
Er bestaat een werkelijkheid buiten ons, die de zintuiglijke indrukken in ons opwekt
en ons dwingt slechts een bepaald aantal daarvan tot één aanschouwelijke
voorstelling te verbinden. Wij verbinden die aanschouwelijke voorstellingen in onzen
geest tot begrippen, onze geest verbindt die begrippen tot hogere en tracht, gedreven
door zijn zucht tot eenheid, een eindbegrip te vinden, welks inhoud het
gemeenschappelijke van alle voorstellingen omvat. Het vermogen om begrippen te
vormen en te verbinden is een erfenis van de ervaring van ons voorgeslacht. Ook
het
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zedelijk, het aesthetisch en het godsdienstig gevoel, waarmede de mens ter wereld
komt, hebben zich zo goed als de ons aangeboren aanschouwingsvormen allengs
uit de ervaring van onze voorouders ontwikkeld. Denken is een levensuiting van de
hersenen, zoals het afzonderen van maagsap een levensuiting is van het slijmvlies
der maag.
Herhaaldelijk heeft Betz getracht den inhoud van het eindbegrip, waar de
verbinding der begrippen toe leidt, nader te bepalen. Die inhoud is één, oneindig
en eeuwig en heeft geen oorzaak buiten zichzelf. In Over den aard onzer kennis is
het voor Betz de eenheid van stof en kracht. Een jaar later omschrijft hij in zijn
Levensschets van Baruch de Spinoza ('s-Grav., 1876) het eindbegrip als dat van
het volstrekt onbepaalde en oneindige, nl. het zijn, dat het zelfde is als de Oneindige
Zelfstandigheid van Spinoza, terwijl in zijn Ervaringswijsbegeerte ('s-Grav., 1881)
de inhoud van dat begrip wordt gelijkgesteld met het algemene in de empirische
werkelijkheid.
10. In Over den aard onzer kennis spreekt Betz de overtuiging uit, dat de gehele
phaenomenale wereld, ook die van het levende, het psychische en het geestelijke,
in de eenheid van stof en kracht, uitgebreidheid en beweging, haar uiteindelijke
verklaring vindt. Van de transcendente of noumenale werkelijkheid kan men alleen
zeggen, dat zij bestaat en dat zij zich als stof en kracht aan ons openbaart; wat zij
is, blijft ons voor eeuwig verborgen. Elk geloof, elke mystiek en elke wijsbegeerte,
die zich in de noumenale werkelijkheid tracht te bewegen, wordt door het
natuurwetenschappelijk materialisme verworpen. Voor een persoonlijken God is
daarin zo min plaats als voor de gedachte der doelmatigheid, de onsterfelijkheid
van de ziel of de vrijheid van den wil. In zijn Ervaringswijsbegeerte is Betz evenwel
bereid, aan het zelfstandig of onafhankelijk bestaande, dat aan de natuur als wereld
der verschijnselen ten grondslag ligt, welks bestaan voor ons onmiddellijk zeker is
en dat door Kant ‘Ding an sich’ genoemd wordt, met Spinoza den naam van ‘God’
toe te kennen. Van de eenheid van stof en kracht als beginsel van verklaring van
de phaenomenale wereld wordt thans niet meer gesproken. Het Zelfstandig
Bestaande is de grond van alles, maar de verklaring van niets; de empirische wereld
staat daartoe in een onkenbare verhouding. Van Spinoza neemt Betz echter zonder
bezwaar de gedachte over, dat stof en geest in het Onafhankelijk Bestaande identiek
zijn. Meer dan een veronderstelling mag dit intussen niet heten: waarheid en
zekerheid zijn immers alleen te verkrijgen in en door de ervaring. Daarbij is Betz
overtuigd, dat zijn opvatting van ‘ervaringswijsbegeerte’ van de grondgedachte van
Kant omtrent de beperking van de kennis tot de ervaring en de onkenbaarheid van
de noumenale wereld niet afwijkt. Hij meent zelfs consequenter dan Kant zelf aan
die grondgedachte vast te houden,
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daar deze immers allerlei begrippen uit die wereld langs anderen weg weer binnen
haalt en hun door de practische rede een zekerheid laat toekennen, die de
theoretische rede hun moest ontzeggen. Ook met betrekking tot de totstandkoming
van de ervaring sluit hij zich gedeeltelijk bij Kant aan: door de aprioriteit van ons
ruimtebegrip zijn wij gedwongen den inhoud van onze gewaarwordingen naar buiten
in de ruimte te verplaatsen en met behulp van de kategorieën van zelfstandigheid
en oorzakelijkheid ontstaat dan voor ons de wereld, waarvan ervaring mogelijk is.
Alleen door het aannemen van aprioristische elementen, die de wereld der ervaring
tot de wereld van onze voorstelling maken, kan het empirisme den mens er toe
brengen, zich van elke aanspraak op kennis van een onafhankelijk van ons
bestaande wereld, dus van metaphysische pretenties, te onthouden. De
kategorieëntafel van Kant wordt echter door Betz tot de twee juist genoemde
teruggebracht en van de aprioriteit van het tijdsbegrip wil hij niets weten: dit begrip
223
wordt a posteriori uit de ervaring gewonnen.
Aan het evolutionistisch materialisme van Betz' eerste publicaties beantwoordt
zijn eudaemonistische ethiek. De zedenleer is ontstaan uit de ons als product van
ontwikkeling aangeboren neiging om het als schadelijk erkende te vermijden, het
nuttige na te streven en zodoende ons genot te bevorderen, te zorgen, dat het ons
‘welgaat’. Het enige onveranderlijke op zedelijk gebied is de onderscheiding tussen
goed en kwaad. Over den inhoud van het zedelijk goede zullen de begrippen blijven
verschillen.
11. Als wereldbeschouwing en levensleer zou het materialisme van Duitsen
oorsprong te zamen met het naturalisme van Van Vloten zijn grote verspreiding
eerst krijgen toen het, in populaire vormen verwerkt, bij de brede massa van de
arbeidende bevolking, die zich noch van de wijsgerige grondslagen van de haar
verkondigde leer, noch van de daarop uitgeoefende critiek rekenschap kon geven,
als de definitieve uitkomst van de natuurwetenschap werd aangediend en als zodanig
ter bestrijding van kerk en godsdienst gebruikt ging worden. Aan de religieuze
overtuiging, waar het tegen in opstand kwam, werd met beroep op ‘de wetenschap’
een stempel van minderwaardigheid en achterlijkheid opgedrukt en met zoveel
succes werd dit wapen gehanteerd, dat Van Vloten's gedurige voorspelling van den
nabijen ondergang van Christendom en kerkgeloof een schijn van geloofwaardigheid
224
begon te krijgen.
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12. De grootste kracht is bij de anti-religieuze propaganda van de tweede helft der
225
19de eeuw uitgegaan van de vrijdenkersvereniging De Dageraad, opgericht in
1856, die zich van den beginne af de bestrijding van het kerkgeloof uit naam van
rede en wetenschap ten doel stelde, maar aan haar leden de nadere bepaling van
hun wijsgerig of wereldbeschouwelijk standpunt overliet, zodat zij weldra vrijdenkers
van uiteenlopende overtuiging: atheïsten, pantheïsten en materialisten, in haar
midden kon verenigen. Een van de oprichters der vereniging, R.C. BARON D'ABLAING
226
VAN GIESSENBURG (1826-1904), als uitgever en boekverkoper optredend onder
den naam R.C. Meyer, beleed in zijn tijdschrift De tijdgenoot op het gebied der rede
(1859) een uitgesproken materialisme. In politieke of sociale vraagstukken vertoonde
de vereniging aanvankelijk geen belangstelling.
Het gelijknamige tijdschrift ‘ter verspreiding van waarheid en verlichting in den
geest van de natuurlijke godsdienst en zedeleer’, dat reeds een jaar tevoren het
eerst was verschenen, wees wel elken vorm van positieven godsdienst uit naam
van rede en wetenschap af, maar plaatste zich aanvankelijk nog op het standpunt
227
van het deïsme, waarvan de grondslagen door een van zijn oprichters, den
228
botanicus FR. JUNGHUHN (1809-1864) in zijn Licht- en schaduwbeelden uit de
5

binnenlanden van Java (A'dam, 1854, 1867) waren uiteengezet. Van pantheïsme
en materialisme wil Junghuhn evenmin iets weten als van het Christendom, maar
hij neemt in de natuur een zelfstandige goddelijke kracht aan, welke alles naar
eeuwig werkende, onvergankelijke wetten bestuurt. Het tijdschrift huldigde verder
een optimistische natuurbeschouwing, waarbij uit de orde en de schoonheid in de
wereld tot Gods wijsheid en goedheid werd besloten, en was in het maatschappelijke
conservatief; in de ongelijke verdeling der aardse goederen werd niets
onrechtvaardigs gezien. De meeste nadruk werd gelegd op een onafhankelijke
zedenleer.
Van het aldus aangenomen deïstisch standpunt uit zocht het tijdschrift De
Dageraad aanvankelijk toenadering tot de moderne theologen, wier Godsbegrip
met zijn uitsluiting van elk ingrijpen van een bovenwereldse macht in het noodzakelijk
verband van het natuurgebeuren het deïsme
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nabij scheen te komen, later meer in het bijzonder tot de ethisch-modernen, die
de wereldbeschouwing als van ondergeschikte betekenis voor het zedelijk leven
beschouwden. Deze pogingen misten echter het gewenste gevolg, vooral omdat
de moderne theologen het veelal beneden zich achtten met een orgaan van zo
gering wetenschappelijk gehalte in gedachtenwisseling te treden. J.P.N. Land,
hoewel zelf ook reeds lang van het positieve Christendom vervreemd, verweet in
een anonieme brochure de redactie verwarring van gedachten; van haar streven
verwachtte hij de ondermijning van alle godsdienst en zedelijkheid bij het eenvoudige
230
volk. Reeds na enkele jaren werden de pogingen tot toenadering van de zijde van
het tijdschrift dan ook gestaakt; later richtte De Dageraad bij zijn bestrijding van den
231
godsdienst zich vooral tegen de ‘moderne halfbroeders’ en hun misleidend gebruik
van oude namen voor nieuwe begrippen en het tijdschrift wist zich daarbij verzekerd
van den steun van voormalige moderne theologen als J. van Vloten, C. Busken
Huet en A. Pierson, die juist om het verwijt van halfheid te ontgaan de consequenties
uit hun overtuiging hadden getrokken en de kerk hadden verlaten.
In zijn oorspronkelijken opzet heeft het tijdschrift De Dageraad bestaan tot 1867.
Van 1869 tot 1871 is het verschenen als orgaan van de vereniging De Dageraad
232
en van 1879 tot 1898 heeft het opnieuw als haar maandblad gefungeerd. Intussen
had echter de vereniging en met haar het tijdschrift zich van het oorspronkelijk
ingenomen standpunt van een natuurlijke en redelijk verantwoorde religie verwijderd
en waren zij geleidelijk een atheïsme met materialistischen inslag nader bij gekomen.
233
Volgens Noordenbos zou de oorzaak van deze ontwikkeling te zoeken zijn in den
invloed, enerzijds van het Darwinisme, anderzijds van Multatuli. Daar kan nog aan
worden toegevoegd, dat bij velen uit de kringen der half- of niet-ontwikkelden de
propaganda voor het materialistisch atheïsme zo gemakkelijk ingang vond, omdat
hun Christelijke geloofsovertuiging door de verwerping van het geopenbaard karakter
der H. Schrift en de radicale critiek op de historische documenten van het oudste
Christendom, waar de moderne theologie debet aan was, grondig was ondermijnd.
13. Het Darwinisme, dat door de vertaling en bewerking van Darwin's geschriften
234
door H. Hartogh Heys van Zouteveen (1841-1891) voor zeer
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velen in den lande toegankelijk was geworden, scheen met zijn ontwikkelingsleer
elke poging tot handhaving van een deïstisch godsbegrip tot vruchteloosheid te
doemen en met zijn ontkenning van de doelmatigheid in het natuurgebeuren het
aannemen van een doelbewusten Schepper overbodig te maken; nu de natuur zelf
den grond bleek te kunnen leveren voor de ontwikkeling van de onbewerktuigde
stof tot den mens met zijn bewustzijn, behoefde naar een verklaring buiten de natuur
235
niet meer te worden gezocht.
14. Aan de optimistische natuurbeschouwing van het deïsme ontviel ten slotte
voor zeer velen de noodzakelijke grondslag, toen MULTATULI (E. Douwes Dekker,
236
1820-1887) hen in het omzetten van een persoonlijke ontgoocheling in de volstrekte
loochening van een liefdevol en rechtvaardig God was voorgegaan. Wijsgeer in
stricten zin kan men Multatuli niet noemen, al is hij door velen, die door zijn
suggestieve wijze van zeggen werden meegesleept, een tijd lang als zodanig
aangezien, maar door zijn Ideeën (A'dam, 1862-77) heeft hij een weinig
samenhangend geheel van positivistische en agnosticistische denkbeelden te zamen
met theorieën van radicale Bijbelcritiek en anti-teleologie, die door de wetenschap
heetten te zijn zekergesteld, als een ideaal van verlichting in brede lagen van het
volk verspreid. Dat ideaal was echter in hoofdzaak negatief van inhoud, zodat hij
vooral afbrekend gewerkt heeft en aan vele van zijn lezers voor het geloof aan
religieuze waarden slechts twijfelzucht of radicale ontkenning in de plaats heeft
gegeven.
Multatuli liep met zijn atheïsme en zijn op gebrek aan scholing en afwezigheid
van bezinning berustend wantrouwen tegen elken vorm van metaphysica te koop
en wilde met alle godsdienstigheid definitief afrekenen. De Dageraad is hem daarin
gevolgd. Voor tijdschrift en vereniging was hij in latere jaren de belichaming van
hun streven en wederkerig heeft dat streven ook zijn gedachtengang beïnvloed.
Het Gebed van den onwetende, naar het woord van Noordenbos ‘het klassieke
getuigenis van het verlies van het
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geloof uit affectieve gronden’, is het eerst in De Dageraad verschenen en later
door de vereniging als vliegend blaadje verspreid.
15. In het tijdschrift De tolk van den vooruitgang (1876-78) was vanuit de bestrijding
van godsdienst en kerkleer het eerst verband gezocht met het streven naar
verbetering van de maatschappelijke toestanden en omstreeks 1880 werd ook in
De Dageraad het bewustzijn levendig, dat de vrijwording van geestelijke bindingen
ook moest leiden tot een herwaardering van de gevestigde verhoudingen in staat
en samenleving. Bij de groeiende belangstelling in sociale en politieke vraagstukken
traden bij velen uit dezen kring de godsdienstige ongemerkt op den achtergrond.
Aan de geleidelijke vervanging van den term ‘atheïsme’ met zijn overwegend
negatieven klank door dien van ‘humanisme’, waar van meet af een meer positieve
betekenis aan werd toegekend, is de invloed van J. van Vloten zeker niet vreemd
geweest.
16. Met de oriëntering van De Dageraad naar het socialisme is de naam van F.
239
DOMELA NIEUWENHUIS (1846-1919), kleinzoon van den Leidsen hoogleraar in de
wijsbegeerte J. Nieuwenhuis en evenals deze aanvankelijk Luthers predikant (tot
1879), later leider van den Sociaal-Democratischen Bond (1881-1894) en van den
Socialistenbond (1894-1898), ten slotte anarchist, onverbrekelijk verbonden. Met
en door hem heeft ‘het socialisme, in den vorm van de Nederlandsche sectie van
de eerste Internationale, vooral onder de Dageraadsmannen zijn stichters
240
gevonden’, terwijl anderzijds vooral die arbeiders door de socialistische beweging
werden getrokken, die onder invloed van de populaire geschriften, welke door De
Dageraad in zeer grote oplagen waren verspreid, zich van kerk en Christendom
241
hadden losgemaakt.
17. Tot de bestrijders van Godsgeloof en religie uit den kring van De Dageraad
242
behoort verder F. FERINGA (1840-na 1890), die in zijn Democratie en Wetenschap
2

(Gron., 1870, 1873), later in zijn tijdschrift De vrije gedachte (Sneek, 1872-74), met
de wapenen van de natuurwetenschap in het veld trad, maar het materialisme
afwees en evenals Betz de grenzen erkende, die du Bois-Reymond aan het
natuurwetenschappelijk kennen had leren stellen. Ook zijn overtuigingen over wereld
en werkelijkheid zijn door het criticisme heen gegaan: wanneer van het object de
door het subject waar-
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genomen eigenschappen worden afgetrokken, blijft er niets over. Feringa is geneigd
een gevoel van afhankelijkheid aan te nemen ten opzichte van een geheimzinnige
kracht, die de wereld regeert, maar met Van Vloten weigert hij daaraan den naam
van God toe te kennen.
18. Verwant aan het standpunt van Feringa is dat van S. VAN HOUTEN
243
(1837-1930), vooruitstrevend liberaal kamerlid (1869-1894) en minister van
binnenlandse zaken (1894-97), die in zijn Bijdragen tot den strijd over God, eigendom
en familie (Hrlm. 1878) in het heelal de openbaring erkent van een kracht, die wij
slechts kennen, voorzover ons kenvermogen dit toelaat, maar den naam ‘God’
daarvoor vermijdt.
19. De reactie op de socialisering van de vrijdenkersbeweging bleef echter niet
244
uit. Het was de oude leider R.C. d'Ablaing van Giessenburg, die in zijn tijdschrift
Recht door zee (1883-84) naast het reeds vroeger door hem gehuldigde atheïstische
materialisme conservatieve denkbeelden op maatschappelijk gebied bleef
verkondigen. In 1884 won de burgerlijke richting in de vereniging De Dageraad het
245
van de socialistische, hetgeen het uittreden van Domela Nieuwenhuis tot gevolg
had. De vereniging handhaafde echter haar radicale houding tegenover alle
maatschappelijke toestanden en instellingen, die aan godsdienst of traditie hun
sanctie schenen te ontlenen. Materialisme en atheïsme verloren in Dageraadskringen
gaandeweg hun werfkracht. Zij hadden als populaire philosophie hun dienst tot
246
ondermijning van het Christelijk geloof in al zijn schakeringen gedaan en maakten
bij meer ontwikkelden plaats voor een agnosticisme, dat echter niet minder aggressief
tegen het kerkgeloof optrad. In de anarchistische beweging heeft het militante
atheïsme volgens de leer van M. Bakoenin (1814-1876) een uiteindelijke toevlucht
247
gevonden. Afgezien daarvan heeft het atheïsme, zoals Noordenbos het uitdrukt,
aan het einde van de 19de eeuw ‘voor een goed deel zijn invloed afgestaan aan
het socialisme in den ruimsten zin des woords’. Maar, hoewel naar de uitspraak van
248
F. van der Goes ‘tot het socialisme als levensbeschouwing ongetwijfeld de
godsdienstloosheid behoort’, is voor de sociaal-democratie op grond van de
overweging, dat de godsdienst in de socialistische maatschappij van zelf
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zal verdwijnen, de rechtstreekse en opzettelijke bestrijding van geloof en kerk op
249
de tweede plaats geraakt.
Het tijdschrift De Dageraad, waarin de ontwikkeling van de gelijknamige vereniging
zich weerspiegelt, is in 1898 gestaakt en een jaar later opgevolgd door een weekblad,
dat zoals eens het maandblad van Feringa De vrije gedachte als titel voerde; ook
het weekblad De Vrijdenker (1893) werd daarin voortgezet; het heeft bestaan tot
250
1916. In 1919 plaatste de vereniging zich principiëel op atheïstisch standpunt,
maar dit werd in 1931 prijsgegeven voor ‘den wetenschappelijken wijsgerigen
251
grondslag van de souvereiniteit en autonomie der rede’.

7. De herleving van het Spinozisme
1. De hoge waardering van persoon en werk van Spinoza, die zich na het ongunstig
oordeel van vele van zijn tijdgenoten voor het eerst in de tweede helft van de 18de
eeuw vooral door den invloed van Lessing en Goethe in Duitsland baan had
gebroken, heeft aanvankelijk in ons land nauwelijks enigen weerklank gevonden.
252
De eerlijke poging van den Harderwijksen hoogleraar B. Nieuhoff om een objectieve
uiteenzetting van Spinoza's leer met een onbevooroordeelde critiek te verbinden
en den wijsgeer tegen de ook hier zo vaak herhaalde beschuldiging van atheïsme
te verdedigen (Over Spinozisme, Harderw., 1799) bleef zonder gevolg. In de
wijsgerige geschriften van de eerste helft der 19de eeuw wordt zijn naam slechts
zelden genoemd. Zo werd in een artikel van het Hegeliaans georiënteerde tijdschrift
253
Athenaeum, getiteld Herinneringen aan Spinoza en diens wijsgerig stelsel, door
een anoniem schrijver betoogd, dat de beschuldiging van atheïsme den wijsgeer
zo min kan treffen als het verwijt, door zijn stelsel onzedelijkheid te hebben
bevorderd. In één opzicht echter is dat stelsel onvolkomen, nl. ‘dat God slechts als
zelfstandigheid, nog niet als Vader, Zoon en Geest begrepen, en dat dien ten gevolge
de zelfstandigheid der menschelijke ziel geloochend wordt’. Daartegenover wordt
dan het getuigenis van Hegel ingeroepen, dat ‘in de Christelijke godsdienst, welke
het geloof aan de zuiverste voorstelling des goddelijken wezens eischt, ieder
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afzonderlijk mensch, die in het geloof aan datgene, wat de Geest geopenbaard
heeft, sterft, de eeuwige zaligheid, naar de uitspraak des Evangelies, beërven zal’.
2. Een vroege pionier van het 19de-eeuwse Spinozisme mag worden gezien in
254
den jurist P.A.S. VAN LIMBURG BROUWER (1829-1873), ambtenaar aan het Alg.
Rijksarchief (1896), redacteur van De Gids (1854-1865) en lid van de Tweede Kamer
(1864-1868), die in een bespreking van B. Auerbach's Spinoza, ein Denkerleben
255
(Mannheim, 1855) op den grondslag van het idealisme van Fichte een eerste
256
poging ondernam tot een religieuze interpretatie van het stelsel van Spinoza. In
dat stelsel ziet hij ‘het beginsel der goddelijke liefde, door het geloof en den
godsdienst ons geopenbaard, tot eene bijkans wetenschappelijke zekerheid
verheven’. Eerst veel later heeft voortgezette studie aan de hand van de geschriften
van Van Vloten hem tot een eigenlijken aanhanger van het Spinozisme gemaakt.
Godsdienst is dan voor hem: ontzag en verering van het goddelijke, belichaamd in
de natuur, dat als zodanig door de rede kan worden doorgrond. Toen vervolgens
257
de Krausiaan D. Burger Jr. (1820-1891) in zijn Homerus, Plato, Spinoza (Zutphen,
1860) deze drie aanwees als vertegenwoordigers van het sensualistische, het
spiritualistische en het humanistische standpunt in de ontwikkeling der mensheid
en Spinoza den leermeester van den nieuwen tijd noemde, werd hij door J. van
Vloten terstond als ‘krypto-Spinozist’ gesignaleerd en geestdriftig als zodanig begroet,
al kon het Van Vloten niet voldoen, dat Burger bij zijn aanprijzing van het humanisme
nog aan het onsterfelijkheidsbegrip vasthield en dat zelfs aan Spinoza wilde
258
opdringen. De herleving van het Spinozisme in Nederland is verder voorbereid
door twee proefschriften, door Nederlanders in Duitsland verdedigd, dat van A. van
der Linde, Spinoza, seine Lehre und deren erste Nachwirkungen in Holland
(Göttingen, 1862) en dat van J.B. Lehmans, Spinoza, sein Lebensbild und seine
Philosophie (Würzburg, 1864), die beide de herinnering aan leven en werk van den
wijsgeer ook in het land van zijn geboorte en sterven mee hielpen oproepen. Van
259
der Linde (1833-1897), die een groot deel
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van zijn leven in Duitsland doorbracht, o.a. als bibliothecaris van de Landesbibliothek
te Wiesbaden, en verder vooral bekend is geworden door zijn studies over de
uitvinding van de boekdrukkunst en over het schaakspel, gaf ook een
Spinoza-bibliografie in het licht ('s-Grav., 1871). Tegenover het Spinozisme neemt
hij een critisch standpunt in: de oplossing van alle problemen, ook van de hoogste
problemen der philosophie, ligt voor hem in het Christendom.
3. De eigenlijke herleving van het Spinozisme in Nederland is niet zo zeer
voortgekomen uit zuiver historische belangstelling in de denkbeelden van het
verleden dan wel uit het streven om het stelsel van Spinoza naar zijn blijvende
waarde aan de tijdgenoten voor te stellen. Twee phasen kan men daarin
onderscheiden.
De eerste heeft haar hoogtepunten beleefd in de viering van het tweede eeuwgetij
van Spinoza's sterven op 21 febr. 1877 te 's-Gravenhage, waarbij E. Renan de
260
herdenkingsrede uitsprak, en in de onthulling van het standbeeld van den wijsgeer
261
in dezelfde stad in 1880, waarbij J. van Vloten als redenaar optrad. Op deze phase
is van toepassing, wat A. Pierson in 1882 schreef, dat de empiristische en
Spinozistische richtingen in de Nederlandse wijsbegeerte van de 19de eeuw
(1850-1870) meer verwant zijn geweest dan menigeen in dien tijd geneigd was toe
262
te geven. De leiders van de eerste Spinoza-beweging begroetten niet alleen den
17de-eeuwsen wijsgeer als welkomen bondgenoot in hun strijd tegen het kerkgeloof,
maar vaak ook was het hun vóór alles er om te doen, voor hun eigen empiristische
of materialistische denkbeelden in zijn geschriften aanknopingspunten en steun te
263
vinden.
In de tweede phase, die tegen het einde van de 19de eeuw met een volledige
264
uitgave (door W. Meyer) van Spinoza's werken in het Nederlands, met twee
265
vertalingen van de Ethica en met K.O. Meinsma's Spinoza en zijn kring ('s-Grav.,
1896) is ingezet, heeft de beweging tot doel het Spinozisme te verheffen tot
wereldbeschouwing voor den modernen mens. In de interpretatie van Spinoza's
stelsel zullen dan spoedig twee richtingen uiteengaan, die in de eerste decennia
van de 20ste eeuw in de Haagse en
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de Rijnsburgse School een scherp omschreven gestalte zullen krijgen.
4. De beslissende stoot tot een hernieuwde beschouwing van Spinoza en zijn
leer is in de 19de eeuw uitgegaan van J. van Vloten met zijn Baruch d'Espinoza,
zijn leven en schriften, in verband met zijnen en onzen tijd (A'dam, 1862). JOHANNES
267
VAN VLOTEN (1818-1883), naar het zeggen van zijn kleindochter ‘de meest
zelfverzekerde mens onder de velen, die zich geroepen achtten het oude Nederland
268
weer te doen opleven’, studeerde theologie te Leiden, maar zegde, in het
modernisme teleurgesteld, reeds spoedig na zijn promotie in 1843 (Quaestionum
Paulinarum caput unum) onder invloed van de historische critiek van Strausz en de
269
philosophische van Feuerbach kerk en Christendom vaarwel om zich verder in
een onafzienbare reeks geschriften aan een hartstochtelijk en strijdbaar apostolaat
voor de vrije gedachte en de humanistische levensleer te wijden. Van 1855 tot 1867
was hij hoogleraar te Deventer, maar op grond van de onbeheerste uitlatingen over
kerkelijke vooroordelen en maatschappelijke huichelarij in zijn overdrachtsrede van
270
laatstgenoemd jaar werd hij door den gemeenteraad ontslagen. Zijn letterkundige
en polemische arbeid in de door hem geredigeerde tijdschriften De Levensbode
(1865-1881) en De Humanist (1881-1883), in andere periodieken en mengelwerken
en in een haast onoverzienbaar aantal boeken en brochures over de meest
uiteenlopende onderwerpen van theologie, wijsbegeerte, letteren en geschiedenis
bracht hem met vrijwel alle leidende figuren in het wetenschappelijk leven van
Nederland in conflict. In het staatkundige was hij een liberalisme toegedaan, dat
niet van alle sociaal gevoel ontbloot was; dit bracht echter geen sympathie mee
271
voor het opkomende socialisme.
Bij enige wijsgerige school of richting kan Van Vloten niet zonder meer worden
ingedeeld. Als student was hij in kennis gekomen met de denkbeelden van den
linkervleugel van het Hegelianisme, maar hij heeft zich daar steeds afkerig van
betoond. Door Strausz werd hem de weg gewezen naar Schleiermacher en van
dezen laatste kwam hij tot Spinoza, maar alleen een
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IV (1924-26), 223-232.
Mees-Verwey, t.a.p., 20.
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‘gelouterd’ Spinozisme, aangepast aan de resultaten van de natuurwetenschap en
ontdaan van alle mystieke en religieuze elementen, was hij bereid het zijne te
272
noemen. In een artikel Godsdienst en natuurkennis maakte hij het physiologisch
materialisme van J. Moleschott's Kreislauf des Lebens (1852), dat naar zijn zeggen
de eigen plaats van den mens in de natuur en de zedelijke vrijheid ongerept liet, in
Nederland bekend en aan de bekoring van de materialistische denkwijze heeft hij
zich nooit meer kunnen onttrekken.
Reeds bij zijn promotie had van Vloten een tweetal stellingen aan Spinoza gewijd.
In 1862 gaf hij in zijn Ad Benedicti de Spinoza opera quae supersunt omnia
supplementum (Amsterdam) de Korte Verhandeling van God, den mensch en
deszelfs welstand op grond van de twee pas ontdekte handschriften met een Latijnse
vertaling en enkele van Spinoza's brieven voor het eerst in het licht en kort daarna
bracht hij met zijn hierboven reeds genoemd werk Baruch d'Espinoza (A'dam, 1862)
een sinds lang gekoesterden wens tot uitvoering om ‘den waren aard van Spinoza's
streven, de eigenlijke strekking, doel en uitkomst zijner wijsbegeerte op zede- zoowel
als verstandsgebied’ in verband met zijn en eigen tijd te schetsen. Van Vloten heeft
zijn boek geschreven ‘voor ieder beschaafd en der kerk - onverschillig welke ontwassen landgenoot’. Hij geeft er behalve een beschrijving van het leven van den
wijsgeer een uiteenzetting van diens leer in algemeen-verstaanbaren vorm, waarbij
ook een ruim gebruik wordt gemaakt van Spinoza's brieven. Feitelijk echter legt hij
Spinoza zijn eigen naturalistische wereldbeschouwing in den mond, zonder zich om
de historische verantwoording daarvan te bekommeren. Van de bronnen van
Spinoza's leer heeft hij zich ternauwernood rekenschap gegeven; de betekenis van
de Korte Verhandeling voor het verstaan van Spinoza's ontwikkeling is hem ontgaan;
273
hij ziet Spinoza vooral als ‘den voldinger van Descartes’. Uit historisch oogpunt
lijkt daarom het oordeel van St. v. Dunin Borkowski, dat Van Vloten's boek ‘trotz
wertvoller Seiten dem Philosophen mehr geschadet als genützt hat’, niet
274
ongegrond.
5. Dat Spinoza de eeuwige en oneindige Zelfstandigheid nog met den ‘kerkelijken
godsnaam’ gedoopt heeft, houdt Van Vloten voor een oorzaak van begripsverwarring,
omdat de naam ‘God’ naar zijn mening onafscheide-
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lijk verbonden is met het Paulinisch Christendom als die van een persoonlijk wezen,
schepper der wereld. Toch meent hij, dat de uitspraken van Spinoza's wijsbegeerte
ook voor de 19de eeuw een beslissende stem in alle vraagstukken van metaphysica
en ethica kunnen doen horen en dat die wijsbegeerte als redelijke
wereldbeschouwing bij tallozen ook in ons land de plaats van de kerkleer zal kunnen
275
innemen, zodat ‘de Ethica het Bijbelboek der toekomst zal worden’. Een pendant
van deze voorstelling vormt de verzekering van C. Busken Huet in 1866, dat hij als
predikant zonder het zelf te weten het Godsbegrip van Spinoza had gepredikt,
276
versierd met het Nieuw-Testamentische etiket: ‘Onze Vader, die in den hemel zijt’.
In den tweeden druk van Van Vloten's boek, thans getiteld Benedictus de Spinoza,
naar leven en werken, in verband met zijnen en onzen tijd geschetst (Schiedam,
1871), is behoudens toevoeging van enkele bijlagen weinig veranderd, maar het
277
verschijnen daarvan bewoog C.B. Spruyt tot den eersten grootscheepsen aanval
op den ‘uitbundigen lofzang in proza’, die door Van Vloten aan Spinoza was gewijd,
maar die naar Spruyt's mening slechts als een anachronisme mocht worden
beschouwd, omdat uit geheel het werk van Spinoza de geest spreekt van een
278
voorbije periode. Voor het juiste begrip van Spinoza lijkt Spruyt Van Vloten's boek
‘van geen de minste waarde’. Ook vindt hij het niet geheel eerlijk den ouden Spinoza
te laten optreden ter verdediging van het hedendaags ongeloof. Het Godsbegrip
van Spinoza, dat Van Vloten niet met het ‘kerkelijk verbeeldingswezen van dien
naam’ verward wil zien, is uit de kerkelijke wereldbeschouwing overgebleven; bij
het gebruiken van het woord ‘God’ heeft Spinoza dikwijls aan de gewone betekenis
van het woord gedacht, vooral wanneer hij God het allervolmaaktste wezen noemt.
Dat de eenheid van God en wereld reeds bij den wijsgeer vaststond, vóórdat hij
beproefde die wiskundig te bewijzen, houdt Spruyt voor veel waarschijnlijker dan
dat hij tot de vereenzelviging van die begrippen gekomen zou zijn langs den weg,
dien hij in de Ethica geschetst heeft. De eenheid van God en wereld is zo goed als
die van lichaam
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en geest voor Spinoza een geloofsovertuiging, die niet door bewijzen gestaafd wordt
en geen wetenschap mag heten. De eerste aanwijzing tot een mystische interpretatie
van Spinoza's stelsel is daarmede door Spruyt gegeven.
6. Het kwam Spruyt bevreemdend voor, Spinoza door Van Vloten te zien
voorstellen ‘als een geestverwant van onze hedendaagsche zoogenaamde
materialisten’, en nog verwonderlijker leek het hem Spinoza te zien roemen ‘als den
man, die zoo kennelijk en tastbaar der ervaring zijn onverbloemde hulde bracht’.
Nog verder echter dan Van Vloten ging in dit dubbel opzicht H.J. BETZ, dien wij
boven als woordvoerder van een evolutionistisch materialisme hebben leren
279
kennen, in zijn populaire Levensschets van Baruch de Spinoza ('s-Grav., 1876),
waar naar zijn mening behoefte aan bestond, omdat men hier te lande Spinoza ‘vrij
algemeen’ verwarde met den Spaansen veldheer Spinola! De uiteenzetting van
Spinoza's stelsel wordt door Betz als aanleiding gebruikt tot een breedvoerige
beschouwing over animisme en fetichisme, waar hij de onderscheiding van ziel en
lichaam en den godsdienst in al zijn vormen mee meent te kunnen verklaren. Ook
S.S. CORONEL geeft in zijn Baruch d'Espinoza in de lijst van zijn tijd (Zaltb., 1871)
in onderhoudenden vorm tal van bijzonderheden over Spinoza's leven, maar is
geheel van Van Vloten afhankelijk en komt niet los van ‘den onvoorwaardelijken
280
loftoon en de eigenaardige grimmigheid tegen het Christelijk geloof’, die ook Van
Vloten's uiteenzettingen kenmerken.
7. Geheel verschillend van inhoud en strekking is het boek Spinoza en de idee
der persoonlijkheid (Utr., 1876), waarmede de theoloog J.H. GUNNING JR.
281
(1829-1905) aan Spinoza's pantheïstisch naturalisme met zijn loochening der
vrijheid op elk gebied beschrijving en bestrijding wenste te geven. Voor Spinoza als
mens heeft Gunning oprechte bewondering en de Ethica beschouwt hij als een der
verhevenste gewrochten van het menselijk genie; hij meent, dat Spinoza's stelsel
bepaald op den weg ligt van hem, die buiten de gemeenschap met den levenden
God zijn eigen verklaring van het heelal tracht te vinden, en wil daar het bescheiden,
maar verzekerde getuigenis des geloofs tegenover plaatsen. Dat Spinoza atheïst
zou geweest zijn, zoals Van Vloten hem voorstelt, kan hij niet aannemen; hij ziet
den wijsgeer als ‘een door en door religieuze natuur’, al heeft hij God niet als ‘liefde’
gekend, en
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loopt ook daarmee op de latere mystisch-religieuze interpretatie van het Spinozisme
vooruit. Het voornaamste tekort in Spinoza's stelsel is voor hem hierin gelegen, dat
daarin voor het Ik, voor het zich zelf bezitten, voor de persoonlijkheid, noch bij God,
noch bij den mens plaats wordt gelaten en dat Spinoza's begrip van een
onpersoonlijken God met logische noodzakelijkheid leidt tot vernietiging van 's
mensen vrijheid. Hij is echter overtuigd, dat, zo bij Spinoza de wereld in God moge
opgaan, God niet zonder meer in de wereld opgaat, daar Hij immers buiten de twee
ons bekende nog een oneindig aantal attributen bezit.
8. De herdenking van Spinoza's dood in 1877 leverde een nieuwen oogst van
geschriften over den wijsgeer op, waar ook van niet-Spinozistische zijde bijdragen
toe werden geleverd. H.J. Betz bracht in Spinoza en de vrijheid ('s-Grav., 1877)
bedenkingen in tegen de voorstelling, die Gunning en Spruyt van Spinoza's
282
vrijheidsbegrip hadden gegeven, maar bleef, zeer tegen den zin van Van Vloten,
nog ‘met den verwarrenden godsnaam scharrelen’, dien hij echter desnoods wel
wilde verwisselen met dien van ‘noumenon’, waarmede dan zou worden aangeduid
het absolute, in welks eenheid stof en geest opgaan, maar waar niets van kan
worden gezegd dan dat het bestaat. J.P.N. Land deed in Ter gedachtenis van
Spinoza (Leiden, 1877) een poging om Spinoza historisch te benaderen, den invloed
van zijn voorgangers na te gaan en zijn betekenis voor de 19de eeuw los van alle
wereldbeschouwelijke nevenbedoelingen objectief vast te stellen. Ook B.H.C.K. van
der Wyck beproefde in zijn Spinoza (Gron., 1877) een historische waardering, die
echter in tegenstelling met het geschrift van Land de goedkeuring van Van Vloten
283
niet kon wegdragen.
9. Een jaar later liet M.C.L. LOTSY (1845-?) in Spinoza's wijsbegeerte (A'dam,
1878) een nieuw geluid horen. Met nog meer nadruk dan Van Vloten stelt hij Spinoza
voor als naturalist, waarbij hij de stelling verdedigt, dat Spinoza's wijsbegeerte als
‘onder dogmatische begrippen de meest empirische, van afgetrokken begrippen
meest afkeerige, de, in het aannemen van niet te bewijzen of niet te kennen zaken
meest behoedzame, en dus meest kritische wijsbegeerte’ moet worden beschouwd.
Wie met de Ethica vertrouwd is, zal uit Kant's Kritiken geen enkele vruchtbare
gedachte meer kunnen trekken. In het Godsbegrip van de Ethica ziet Lotsy niet
meer dan een hypothese, waar de rest van het boek de waarschijnlijkheid van moet
aantonen. De kern van het Spinozisme is voor hem het volstrekte determinisme van
alle gebeuren in de natuur; hij meent, dat de ellende in de
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wereld grotendeels uit de miskenning van de deterministische opvatting voortvloeit.
Uit die opvatting meent hij ook te mogen besluiten tot de waarheid van het monisme,
d.i. het aannemen van het bestaan van een enkel wezen, dat de onbekende grond
der waarneembare wereld is.
De bedenkingen, die Lotsy ‘op onbeleefden toon’ tegen Spruyt's Anachronisme
284
had ingebracht, lokte van dezen een scherpe anticritiek uit, die door Van Vloten
285
in een lovende bespreking van het boek van Lotsy werd beantwoord. Voor Spruyt's
‘kortzichtig nieuw-Kantiaansch gescharrel over wijsgerige begrippen en ontwikkeling’
had Van Vloten slechts minachting over en hij beklaagde de ‘arme Amsterdamsche
universiteit’, waar Spruyt kort tevoren benoemd was, ‘die aan een dergelijk dwaallicht
de toorts harer wijsgeerige wetenschap moet ontsteken’.
10. Tegen de oprichting van het standbeeld van Spinoza op de Paviljoensgracht
te 's-Gravenhage, waar Van Vloten het initiatief toe had genomen, werd door J.H.
Gunning Jr. in Deze wereld of de toekomende? Een woord tot de gemeente (Utr.,
1880) een herhaald protest uitgebracht. Hij erkent opnieuw het edele in persoon en
bedoelingen van den wijsgeer en blijft het als diens glorietitel beschouwen, dat hij
in zijn wijsgerig denken met God is begonnen, maar hij zet daar tegenover, dat de
leer van Spinoza gekant is tegen de belijdenis van den levenden God, tegen de
zedelijkheid en tegen de burgerlijke vrijheid, en meent, dat in het midden van het
286
volk, dat hem niet kent, zijn standbeeld niet past. De inzameling van giften had
echter zoveel opgeleverd, dat uit het overschot de uitgave kon worden bekostigd
van Spinoza's Opera omnia ('s-Grav., 1882-83), die wel de namen van Land en Van
Vloten draagt, maar die het aan de medewerking van Land te danken heeft, dat zij
in nauwkeurigheid Van Vloten's uitgave van de Korte Verhandeling verre overtreft.
287
Land gaf nog enkele vruchten van zijn voorbereidend werk afzonderlijk uit.
11. Na de herdenkingen van 1877 en 1880 is de belangstelling in Spinoza en het
Spinozisme hier te lande aanmerkelijk geluwd. Lotsy en Van Vloten disputeerden
over de vraag, of aan de wijsbegeerte van Spinoza een afbrekend dan wel een
288
opbouwend karakter moet worden toegeschreven.
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Volgens Lotsy vernietigt Spinoza alle vooroordelen van opvoeding enz. tot het laatste
toe; hij maakt daardoor het verstand helder en geschikt om objectief te denken en
kan gemoedsrust geven en gelatenheid leren; veel verder gaat zijn wijsbegeerte
echter niet: zij heeft slechts het Godsbegrip van de persoonlijkheid ontdaan en God
gemaakt tot den gemeenschappelijken grond van al wat wij waarnemen. Daarbij
betoogde Lotsy, dat het Spinozisme, ‘eene leer, die zeker niet aan overgevoeligheid
lijdt’, toch op een ‘gevoel’ berust, nl. op de onmiddellijke uitspraak van het bewustzijn:
‘ik besta in en door iets zelfstandigs en dat doet alles, wat ik in de buitenwereld
waarneem’. - Tegen de eerste bewering van Lotsy bracht Van Vloten in, dat Spinoza
niet slechts heeft afgebroken, maar tevens den hechten grondslag heeft gelegd van
een gedachtenbouw, die, wel verre van slechts een geestdodende berusting te
prediken, tot de levenwekkendste werkzaamheid aanspoort, tot de levenslustigste
werkkracht bezielen moet. Tegenover de tweede plaatste hij een rationalistische
opvatting van het gevoel: gelijk de gewaarwording op den weg der voorstelling tot
gevoel wordt, zo wordt het gevoel tot bewustzijn op den weg van het begrip.
Met Betz' Spinoza en Kant ('s-Grav., 1883), waarin de leer van Spinoza als een
metaphysisch stelsel werd afgewezen, daar Kant immers de onmogelijkheid van
289
metaphysica overtuigend heeft aangetoond, en met Van Vloten's critiek op dit boek
kan de eerste phase van het herleefde Spinozisme als afgesloten worden
beschouwd. Van Vloten is kort daarna overleden. De scherpzinnige immanente
critiek op Spinoza's verwarring van causa en ratio, op de dubbelzinnigheid van zijn
begrippen van infinitum en idea en op de tegenspraken in zijn leer van attributen
en modi, die in de Nagelaten Geschriften van H. du Marchie van Voorthuysen
290
(1852-1885) tot uiting kwam, ontmoette geen tegenspraak meer. Eerst na 1890
zou de afgebroken draad van het Spinozisme weer worden opgevat door W. Meyer
(1842-1926). Zijn werk vormt den overgang naar de tweede phase, die elders zal
worden behandeld.

8. De Neo-Scholastiek
291

1. De kerkelijke veroordeling van de denkbeelden van Ubaghs had de schaarse
beoefenaars van de wijsbegeerte onder de Nederlandse Katho-
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lieken in een ernstige impasse gebracht. De meesten van hen waren van jongs af
in die denkbeelden opgegroeid en, voor zover zij zelf met wijsgerig onderwijs in een
der seminaries of kloosterscholen waren belast, hadden zij die in volle overtuiging
aan hun leerlingen doorgegeven. Het herhaalde mislukken van de pogingen om tot
een wijsbegeerte te geraken, die op bevredigende wijze tot de studie van de theologie
zou kunnen voorbereiden - een wijsbegeerte als zelfstandige wereldverklaring leek
een verwerpelijke rationalistische pretentie - benam hun den moed om nog met
wijsgerige publicaties in het daglicht te treden. Het wijsgerig onderwijs ontaardde
geleidelijk tot een cursus in apologetiek, waar de Cartesiaanse argumenten voor
het bestaan van God en voor de onstoffelijkheid en onsterfelijkheid van de ziel, bij
voorkeur gesanctionneerd door de ‘algemene overeenstemming der mensen’, de
voornaamste plaats in innamen. Voor die ‘overeenstemming’ werd gaarne een
beroep gedaan op de Godsovertuigingen van primitieve volken, waar door ethnologen
en ontdekkingsreizigers van werd verhaald.
Zelfs de Dominicanen, die in 1858 te Huissen een studiehuis voor philosophie en
theologie hadden gevestigd en die krachtens ordesvoorschrift gehouden waren, de
leer van hun medebroeder Thomas van Aquino te onderwijzen, lieten zich
aanvankelijk door hem noch tot een consequente doorvoering van zijn beginselen
in het wijsgerig en theologisch onderwijs, noch tot een taakomschrijving van de
wijsbegeerte in zijn geest inspireren. Eerst in 1866 werd het onderwijs te Huissen
292
formeel op Thomistischen grondslag ingericht.
Bij de Jesuieten, die te Culemborg aan de toekomstige priesters van het
aartsbisdom Utrecht en te Oudenbosch aan hun eigen jongere medebroeders de
wijsbegeerte te doceren kregen, voelden sommigen zich aangetrokken door de
beweging tot herstel van de Thomistische wijsbegeerte, waartoe in Italië reeds vóór
het midden van de 19de eeuw door enkele leden van hun orde, met name door L.
Taparelli d'Azeglio (1793-1862) en door M. Liberatore (1810-1892), de stoot was
293
gegeven, en die in later jaren, nadat de ordesoversten hun tegenstand tegen deze
‘nieuwigheid’ hadden opgegeven, in de studiehuizen en de tijdschriften der Sociëteit
meer en meer aanhangers ging vinden. Onder hen treden in het bijzonder naar
voren F. Becker en H. te Braake.
2. Het eerste werk van Neo-Thomistische inspiratie, in Nederland verschenen, is
van de hand van den regens studiorum van het Huissense Dominica-
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nenklooster, P.C. VAN DEN BERG (1816-1885), De ideis divinis seu de divina
essentia prout est omnium rerum idea et primum exemplar ('s-Bosch, 1872), maar
door zijn sterken theologischen inslag, zijn al te veelvuldig en weinig critisch aanhalen
van teksten van Thomas van Aquino, zijn taal en zijn vorm, bleef het buiten kerkelijke
kringen onbekend. De invloed van Broere doet zich nog gelden in de gedachte, dat
de sporen van de H. Drievuldigheid overal in de schepping zijn terug te vinden, al
is het geheim der H. Drievuldigheid zelf niet uit de schepping te bewijzen. Tussen
God en wereld wordt een zijnsanalogie aangenomen, maar de wijze van die analogie
wordt niet nader bepaald. De bestrijding van Hegel, die als vertegenwoordiger van
295
het pantheïsme optreedt, is weinig overtuigend.
296
3. De bespreking van het boek van Van den Berg heeft echter aan F. BECKER
297
(1838-1884) aanleiding gegeven tot het opstellen van een beginselverklaring, die
verschillende tientallen jaren als het program van de Neo-Scholastiek in Nederland
zou blijven gelden. Becker is van mening, dat het heropvatten van de Scholastieke
beginselen, inzonderheid die van Thomas van Aquino, geen bloot herhalen mag
betekenen van het vroeger geleerde, noch ook een verdediging quand même van
hetgeen de heilige op wijsgerig gebied heeft geleverd. Het ipse dixit mag in de
wijsbegeerte ook niet uit eerbied voor zijn gezag als doorslaand worden beschouwd.
De zelfstandigheid van het denken moet ook tegenover Thomas worden
gehandhaafd. Aan een verplichte aanvaarding van het Thomistisch stelsel in zijn
geheel behoefde naar de mening van Becker bij zulk een program niet te worden
gedacht. Daarbij stond hem het voorbeeld voor ogen van de voorlopers der
Neo-Scholastiek in Italië, met name van G. Sanseverino (1811-1865) met zijn
Philosophia christiana cum antiqua et nova comparata (1862), die aan den eerbied
voor de beginselen van Thomas met een zeker eclecticisme niet meenden te kort
te doen.
In de jaren van zijn wijsgerig onderwijs aan het aartsbischoppelijk seminarie te
Culemborg (1868-1879) heeft Becker door een groot aantal artikelen, merendeels
in de tijdschriften Studiën en De (Onze) Wachter, bij de Nederlandse Katholieken
weer belangstelling weten te wekken voor wijsgerige vraagstukken. De meeste van
deze artikelen dragen een polemisch of apologetisch karakter. Zelf hield Becker ‘de
polemische richting’ voor ‘bijna onafscheidelijk van de wijsbegeerte’, zodat ‘aanvallen
of zich verde-
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digen voor bijna allen, die zich aan de stille en vreedzame bespiegeling hebben
298
gewijd, een dagelijksche bezigheid wordt’. In de kwestie-Galileï verdedigde hij
tegen R. Fruin het optreden van het kerkelijk gezag (St., IV, 1871), voor de
veroordeling van het stelsel van Copernicus zocht hij opnieuw naar een
rechtvaardiging (St., V, 1872). De voornaamste vijand is echter voor hem het
Darwinisme, dat met zijn materialistische strekking als de ernstigste bedreiging voor
godsdienst, wijsbegeerte en zeden wordt voorgesteld (St., VI, 1873; St., XIX, 1882).
In den strijd tegen Darwin kreeg hij in P.J.F. Vermeulen een bondgenoot, die beter
299
dan hij in staat was den tegenstander met diens eigen wapenen te lijf te gaan.
Ook op E. von Hartmann's Philosophie des Unbewussten (1869) bracht Becker op
300
grond van Scholastieke beginselen een uitvoerige critiek uit. Paul Janet's Les
causes finales (1877) gaf hem een studie over de vier oorzaken in Aristotelischen
301
geest in de pen. Het lag voor de hand, dat hij ook met de Nederlandse wijsbegeerte
van zijn tijd in aanraking zou komen. Tegenover J. l'Ange Huet's ‘nieuwe oplossing
van een oud vraagstuk’, nl. dat van den oorsprong van onze kennis, plaatste hij een
‘oude oplossing’ van hetzelfde vraagstuk: die van de Scholastiek of liever van
302
Aristoteles, en hij wist daarbij gelegenheid te vinden de Scholastieke opvatting
van het causaliteitsbeginsel als analytisch oordeel uiteen te zetten en zowel
tegenover de wijsbegeerte der ervaring van Opzoomer en Van der Wyck als
tegenover de theorie der aangeboren vormen van Spruyt zijn standpunt te bepalen.
303
De logische beginselen van J. Stuart Mill vergeleek hij met die van Aristoteles en
304
later trad hij op tegen Mill's Three essays on religion (1874).
4. Van het traditionalisme van J. de Maistre (1754-1821), dat ook na de
veroordeling van Ubaghs nog in allerlei vormen onder de Nederlandse Katholieken
opgeld deed, neemt Becker welbewust afstand. (St., VII, 1875). Hij verwerpt niet
alleen diens opvatting over de verhouding van geloof en weten en de daarmee
samenhangende theorie van de ontoereikendheid van de individuele menselijke
rede op haar eigen gebied, maar ook de door de Maistre gehuldigde scheiding van
geest en ziel en de leer van de
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aangeboren begrippen. Aan een uitvoering op enigszins grote schaal van het door
hem ontworpen program voor een Nederlandse Neo-Scholastiek is hij echter niet
toegekomen. Voor een juiste waardering van de betekenis van Thomas van Aquino
voor een mogelijke vernieuwing van het wijsgerig denken ontbrak nog de
noodzakelijke achtergrond in de historische kennis van de veelheid van richtingen
in de Middeleeuwse philosophie. Zelf was Becker per saldo nog beter thuis in het
Griekse denken, met name in dat van Aristoteles, en in de wijsbegeerte van zijn
eigen tijd dan in die der Middeleeuwen. Ook na een grondige studie van A. van
Weddingen's Essai critique sur la philosophie de S. Anselme de Cantorbéry (1875)
is hij niet tot inzicht gekomen in het fundamentele verschil tussen Thomas en
305
Anselmus. Wel stond het hem duidelijk voor ogen, dat de denkers der
Middeleeuwen zich weliswaar slechts ter wille van de godgeleerdheid op de
wijsbegeerte hebben toegelegd, maar toch de laatste niet in de eerste hebben laten
opgaan en genoeg vertrouwen hadden in de menselijke rede om aan de wijsbegeerte
buiten de diensten, die zij aan de godgeleerdheid te bewijzen heeft, nog een eigen
taak toe te kennen. Ook was hij er zich van bewust, dat zij tegenover de wijsgeren
van de Oudheid een eclectisch standpunt innamen en dat van een slaafse navolging
van Aristoteles niet mag worden gesproken. De geest, die de Scholastieke denker
bezielde, zo verzekert hij, was de geest der vrijheid, even afkerig van slaafse
306
onderwerping als van teugelloze willekeur.
5. In een artikel over De hypothesen in de wetenschap (St., IX, 1876) heeft Becker
blijk gegeven van een uitgebreide kennis van de wijsgerige problematiek en van
een ruimhartig standpunt tegenover de actuele vragen. Hij citeert hier niet alleen
Aristoteles, Thomas, Goudin en Sanseverino, maar ook Newton, 's-Gravesande,
Musschenbroek, J. le Clerc, J. Stuart Mill, Opzoomer en vele anderen. Uitvoerig
gaat hij in op de oratie van J.H. van Swinden, De hypothesibus physicis, quomodo
307
sint e mente Newtoni intellegendae (A'dam, 1785). De vraagstukken van de
wijsgerige anthropologie trokken hem intussen het meest aan. Zo deed hij in Het
verband tusschen het geestelijke en het stoffelijke in den mensch (St., XVIII, 1882,
255-299) een niet geheel geslaagde poging om de stof- en vormleer op het voorbeeld
van Aristoteles ook op den mens toe te passen. Het Cartesiaanse dualisme was in
de denkwijze van de Katholieken te diep doorgedrongen om aanstonds door een
beter verantwoord begrip van de duale eenheid van ziel en lichaam overwonnen te
kunnen worden. Dit blijkt ook uit Becker's artikel De onstoffelijkheid der menschelijke
ziel (St., XIX, 1882, 291-346),
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waar tot het wezen der menselijke ziel besloten wordt uit den aard van haar
verrichtingen.
6. Door het vertrek van Becker naar Amerika in 1879 is aan zijn wijsgerige
werkzaamheid een ontijdig einde gekomen. Zijn werk zou echter nog enkele jaren
308
worden voortgezet door zijn ordebroeder H. TE BRAAKE (1829-1887), die van 1863
tot zijn dood achtereenvolgens in het seminarie te Culemborg en in de studiehuizen
der Jesuieten te Mariëndaal en Oudenbosch met onderwijs in de wijsbegeerte belast
was. Ook te Braake was een vruchtbaar schrijver; hij heeft het tijdschrift Studiën
met een groot aantal artikelen over uiteenlopende onderwerpen verrijkt. Zijn contact
met de contemporaine wijsbegeerte is beperkter dan dat van Becker, maar dieper
dan deze is hij in den geest van het denken van Thomas van Aquino doorgedrongen.
Zo min als Becker heeft hij behoefte gevoeld zijn standpunt tegenover criticisme en
idealisme te bepalen. In zijn naaste omgeving zag hij zich geconfronteerd met
empirisme en positivisme. Maar ook voor hem is het Darwinisme de voornaamste
tegenstander. Daardoor is het te verklaren, dat hij zich bij voorkeur met vraagstukken
uit de wijsbegeerte van de organische natuur heeft bezig gehouden, maar ook dat
hij te gemakkelijk met de mechanische aspecten van de evolutietheorie de gehele
theorie overboord wierp. In een van zijn vroegste publicaties, De levensbeginselen
der planten (St., V, 1872), betoogt hij aan de hand van een uitgebreid materiaal uit
de anorganische en de organische natuurwetenschap, dat de levensverschijnselen
der planten alleen te verklaren zijn, wanneer behalve de ‘elementaire stof’ in de
plant nog een ander beginsel wordt aangenomen, dat als wezensdeel van de plant
met de stof is verbonden en in bestaan en werking daarvan afhangt. Het onderscheid
tussen ‘elementaire stof’ en ‘stof’ als metaphysisch begrip, zoals het hylemorphisme
het hanteert, wordt daarbij door hem nog niet scherp getrokken. Sprekend over De
zinnelijke kennissen als organische verrichtingen (St., VI, 1873) neemt hij allereerst
afstand van de opvatting van Descartes over de zintuiglijke kennis om dan in den
brede de stelling te verdedigen, dat die kennis zo min een verrichting is van de
onbezielde stof als een zuiver geestelijke werking, maar als de organische verrichting
van een bezielde zelfstandigheid moet worden aangezien. Met betrekking tot
Dierenverstand (St., VII, 1874) wordt stelling genomen tegen strekking en
bewijsgronden van het Darwinisme. Het dier is voor geen verstandelijke werking
vatbaar; hem ontbreken begrip, woord, kennis van middel en doel, overleg en
redenering; het kent noch God, noch zedelijkheid. De levensbeginselen der redelooze
dieren (St., VIII, 1875) zijn dan ook niet van geestelijken aard, maar zijn als
wezensdeel of zelfstandigheids-
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vorm met de stof verbonden en daarvan zo goed als die van de planten afhankelijk.
Een beslissend antwoord op de vraag, of onder ‘stof’ de elementaire physische stof
of de materia prima van Aristoteles verstaan moet worden, houdt te Braake thans
voor onmogelijk.
7. Een jaar later publiceerde te Braake onder den titel De wijsbegeerte der ervaring
op de leerstoelen der wijsbegeerte te Utrecht en te Groningen (St., IX, 1876) een
‘verweerschrift van ons verstandelijk kenvermogen tegen de wijsbegeerte der
ervaring’, zoals die door Opzoomer en Van der Wyck werd voorgestaan. Wanneer
Opzoomer den strijd tussen realisme en idealisme ‘een ijdel geschil’ noemt, dat voor
geen beslissing vatbaar is, dan heeft hij daarmede, ondanks zijn herhaalde
realistische verklaringen, toch reeds voor het idealisme gekozen. Ook Van der Wyck
kan naar de mening van te Braake niet aan het idealisme ontkomen. Door de kennis
binnen het waarnemend subject besloten te houden laat de wijsbegeerte der ervaring
de werkelijke ervaring in haar ontkenning opgaan. Zij miskent de betekenis van
onze begrippen en goochelt het ware begrip der causaliteit weg door deze tot een
noodwendige opvolging van verschijnselen te verlagen. Zij miskent eveneens de
analytische oordelen en de deductieve bewijsvoering en verwerpt daardoor het
enige middel, waardoor aan de onvolledige inductie zekerheid kan worden verschaft.
Daartegenover stelt te Braake een kentheorie van realistische signatuur. Grond en
toetssteen der zekerheid is voor hem ‘de duidelijke kennelijkheid van het voorwerp,
behoorlijk aan het kenvermogen voorgesteld’. Het is immers naar zijn mening ‘een
algemene, niet enkel physische, maar ook metaphysische wet, dat elk werkvermogen,
aan allen vreemden invloed onttrokken, altijd maar ook slechts dan in werking treedt,
wanneer het op behoorlijke wijze met zijn voorwerp verbonden wordt.’ Dit behoeft
niet uit te sluiten, dat bij de zintuiglijke kennis gesteldheid en aard van het zinsorgaan
van invloed kan zijn op de wijze, waarop het uiterlijke wordt waargenomen, en dat
uit den bepalenden invloed van den vrijen wil op de uitspraken van het verstand
een mogelijkheid van dwaling geboren wordt. Het is echter niet zo, dat het zintuig
alleen, zonder het voorwerp, de ‘kennelijkheid’ van het ding van buiten zou bepalen
of dat het verstand den inhoud van zijn kennis geheel zou voortbrengen. Bij de
waarneming van het bestaande bereikt het verstand onmiddellijk het wezen van de
bestaande dingen. Van abstractie wordt in dit verband door te Braake niet gesproken.
Eerst de middellijke oordelen zijn aan dwaling onderhevig.
In Onze natuurlijke kennis Gods (St., XVI, 1880, 1-64) verzette te Braake zich
tegen Opzoomer's theorie van het godsdienstig gevoel als bron van kennis van het
bestaan van God, maar evenzeer tegen de Cartesiaanse leer
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van het aangeboren Godsbegrip en tegen de traditionalistische opvattingen van
Ubaghs, de Bonald en Lamennais. Ook de minst ontwikkelde kennis van God is
naar zijn mening een kennis van het verstand, niet van instinct of innerlijk gevoel.
Voor het verstand, dat naar zijn aard op het zijn als op zijn eigen voorwerp is gericht,
loopt de natuurlijke weg tot God langs het eindige. Ons natuurlijk Godsbegrip is dan
ook niet intuïtief, maar abstractief. Voor het bestaan van God voert te Braake dan
twee argumenten aan. Het eerste wordt getrokken uit het menselijk verlangen naar
voortbestaan, waaruit tot God als vervuller van onze verwachtingen en als oppersten
wetgever wordt besloten. Het tweede leert in de menigvuldige afhankelijkheid der
wereld, zowel in als buiten ons, zowel op zedelijk als op physisch gebied, de sporen
van de genoegzaamheid gevende, alles beheersende Godheid ontdekken, waaruit
tot God als eerste oorzaak en laatsten vergelder kan worden besloten. Elke verwijzing
naar de ‘5 viae’ van Thomas van Aquino ontbreekt.
8. Dat aan een Nederlander de verdienste toekomt, den lateren stichter van de
School van Leuven en kardinaal, D.J. Mercier (1851-1926), voor de wijsbegeerte
309
van Thomas van Aquino te hebben gewonnen, verdient hier bijzondere vermelding.
310
Het was de Roermondenaar A. DUPONT (1836-1917), sinds 1866 hoogleraar in
de wijsbegeerte en sinds 1873 ook in de godgeleerdheid te Leuven, waar hij tot zijn
emeritaat in 1899 is blijven doceren. Zijn wijsgerig werk, voor een groot deel in
Franstalige tijdschriften in België verschenen, is in Nederland ook bij zijn
geloofsgenoten nauwelijks bekend geworden. Zijn Théodicée (Louvain, 1874) en
zijn Ontologie (Louvain, 1875), zijn evenals de Dissertations philosophiques, I. De
la nature des corps, II. Du principe de causalité (Louvain, 1875) blijkens hun opzet
in den vorm van stellingen vruchten van zijn wijsgerig onderwijs. Hoewel hij duidelijk
afstand neemt van het traditionalisme en het ontologisme, die te Leuven tot voor
kort met zoveel overtuiging waren verdedigd, spreekt hij zich in deze boeken slechts
aarzelend voor een terugkeer naar de Scholastieke traditie uit. Van den strijd der
richtingen in die traditie heeft hij nog geen kennis gedragen. De Scholastieken staan
voor hem allen op de basis van het Aristotelisme, dat in Thomas van Aquino het
zuiverst is belichaamd. Voor de interpretatie van het Thomisme volgt hij meestal
Suarez.
Het was voor Dupont moeilijk wijsbegeerte en theologie zuiver uiteen te houden.
In de rede had hij weinig vertrouwen: zij dient naar zijn mening positief en negatief
aan het geloof ondergeschikt te blijven. Toch verzet hij

309
310

L. De Raeymaeker, RPL, XLIX (1951), 517-519.
H. Jacobs, De Roermondenaar Antoine Dupont, professor te Leuven, PLb., XC-XCI
(1954-1955), 227-248.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

381
zich tegen de bewering van het traditionalisme, dat de rede van nature onmachtig
is om zonder hulp van de openbaring omtrent bestaan en wezen van God enige
kennis op te doen. Van argumenten a priori voor het bestaan van God wil hij niets
weten, maar a posteriori meent hij uit het bestaan van contingente dingen te kunnen
besluiten tot een noodzakelijk wezen, uit de orde van het heelal tot een hoogste
intelligentie en uit de feiten van het zedelijk bewustzijn tot een hoogsten wetgever.
Ook op de overeenstemming der mensen wordt een beroep gedaan, maar de ‘5
viae’ van Thomas van Aquino worden niet vermeld. De verhandeling over het wezen
van God is meer theologisch dan wijsgerig en gaat over in een apologie voor een
aantal leerstukken van het Christendom.
In de zijnsleer heeft Dupont zich nauwkeurig rekenschap gegeven van de
wijsgerige problematiek, zoals die zich in zijn tijd voordeed. Tegenover Spinoza,
Kant, Jacobi, Schelling en Hegel weet hij zo goed zijn standpunt te bepalen als
tegenover Strausz en Taine. Ook tegen Opzoomer en Van der Wyck komt hij in het
geweer.
De natuurphilosophie van Dupont is onder afwijzing van atomisme en dynamisme
georiënteerd naar de stof- en vormleer van Aristoteles, zoals ‘de Scholastieken’ die
hebben voorgesteld. Tegen Kant en het positivisme komt hij op voor het analytisch
karakter van het causaliteitsbeginsel, waarin hij slechts een toepassing ziet van het
beginsel van voldoenden grond.
9. De Encycliek Aeterni Patris (1879), waarin paus Leo XIII de Katholieken
aanspoorde, terug te keren tot de wijsbegeerte van Thomas van Aquino, maar
tevens aandrong op een vernieuwing van het Thomisme, die geen verloochening
van Thomas' beginselen zou mogen betekenen, maar deze aan de moderne
problematiek zou dienen aan te passen en rekening zou moeten houden met alle
vaststaande resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, kon als een
bekrachtiging gelden van het voorbereidend werk, dat hier te lande door Becker en
te Braake als eenzame pioniers op wijsgerig terrein was verricht. Zelf hebben zij
zich op dit werk na het verschijnen van de Encycliek niet openlijk laten voorstaan.
Toch was het pauselijk document al spoedig onder de aandacht van de Nederlandse
Katholieken gebracht. Het tijdschrift De Katholiek publiceerde nog in hetzelfde jaar
den volledigen Latijnsen tekst met Nederlandse vertaling (DKN, LXXVI, 1879,
189-230), terwijl in Studiën (XX, 1882, 1-57) de inhoud later door A. van Gestel in
een samenvattend artikel over Werkzaamheid van Leo XIII als opperste leeraar der
Kerk zonder commentaar werd geparaphraseerd. In Onze Wachter, het tijdschrift
van Schaepman en Nuyens, dat altijd zo hoog opgaf van zijn aanhankelijkheid aan
den pauselijken stoel, werd over deze pauselijke uitspraak geheel gezwegen.

Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw

382
In de kringen van de Nederlandse geestelijken, die zich ex professo met wijsbegeerte
of theologie moesten bezig houden, was men aanvankelijk met de Encycliek
enigszins verlegen. Men was al te lang gewoon geweest, het godsdienstig gemoed
met hoogstrevende spiritualistische bespiegelingen van Cartesiaanse inspiratie te
verkwikken om zo maar aanstonds zijn geestelijke behoeften met de nuchter
aandoende redeneringen van Thomas van Aquino te kunnen bevredigen. Ook voor
de scherpe theoretische onderscheiding, die Thomas aan de verhouding van
wijsbegeerte en theologie ten grondslag had gelegd, en voor de aanspraak van de
wijsbegeerte op een eigen werkterrein kon men geen waardering opbrengen.
10. Over de ontwikkeling van het wijsgerig onderwijs in de seminaries en de
kloosterscholen is nog te weinig bekend om een, zij het dan slechts vluchtige schets
311
daarvan mogelijk te maken. De bij dat onderwijs gebruikte handboeken kunnen
althans enige aanwijzing geven. Op enkele plaatsen schijnt men na de veroordeling
van Ubaghs het eerst zijn toevlucht te hebben gezocht in de Institutiones
philosophicae (1861) van S. Tongiorgi (1820-1865), waarin in grote lijnen de
common-sense-philosophie van J.L. Balmès (1810-1848) werd gevolgd, het
hylemorphisme principiëel werd verworpen en tot geruststelling van velen het
Cartesiaanse dualisme van ziel en lichaam werd gehandhaafd. In de kennisleer
huldigde Tongiorgi de theorie van de drie veritates primitivae, die haar bestaan in
de ook hier te lande gangbare handboeken tot het einde van de 19de eeuw heeft
weten te rekken. Enkele jaren na Aeterni Patris verscheen met de Elementa
philosophiae Christianae (1864-70) van G. Sanseverino (1811-1865) een meer naar
de Scholastiek georiënteerd handboek op het program, waardoor de overgang naar
S. Schiffini's Principia philosophiae ad mentem Aquinatis (1886) werd
vergemakkelijkt.
De eigen wijsgerige productie van de seminaries en de kloosterscholen is gering
gebleven. Enkele docenten lieten de door hen gegeven lessen ten behoeve van
hun studenten in druk verschijnen, maar ten gevolge van de beperkte doelstelling
kregen deze boeken buiten den eigen kring nauwelijks enige bekendheid en
verdwenen zij weer na den dood van de schrijvers. Wij noemen daarvan de Elementa
2

logices (St. Mich. Gest., 1870) van C.J. de Bruyn, de Ethicae seu philosophiae
moralis elementa (Kerkrade, 1860) van F.X. Rutten en het Compendium ethicae
2
generalis (Breda-Freiburg i. B., 1892, 1905) van P. Potters.
11. In 1882 kondigde Becker, zelf reeds van het wijsgerig toneel in Nederland
verdwenen, in Studiën (XIX, 1882, 83-89) de ‘Hollandsche biographie
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F. Sassen, Rolduc, Klein Seminarie van Roermond, RJ, XXXIV (1954), 78; C. van Oosterhout,
Wijsgeerig onderwijs aan het Seminarie te Hoeven, SC., XIX (1943), 188.
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van den H. Thomas’ van den jongen Dominicaan J.V. de Groot (1848-1922) met
312
enthousiasme aan. Door de Groot, die reeds tevoren enkele artikelen over
historische onderwerpen aan Onze Wachter, Volksalmanak v. Ned. Katholieken en
Dietsche Warande had bijgedragen, zou de Neo-Scholastiek in Nederland
levenskracht krijgen en zou haar een plaats in het wetenschappelijk leven van ons
land worden verzekerd. Zijn werk, dat door Mercier en de School van Leuven is
geïnspireerd, valt echter vrijwel geheel in den tijd van zijn hoogleraarschap te
Amsterdam (1894-1922) en behoort daardoor tot een volgende periode.

312

2

J.V. de Groot, Het leven van den H. Thomas van Aquino, Utr., 1882, 1907; Franse vert. door
V. v.d. Plas en Ph. Gillet, Paris, 1909; Hfd. IX afzonderlijk vertaald in RNP, XVI (1909),
269-282.
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