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HET TWEEDE BOEK .• 

GESCHJ:EDENIS DER WIJS~EGEERTE IN DEN 

TI JD 1)ER SY'NTHESE· . 
{vr.n ong. ·40 nl\ Chr. tot 1450). · 

Inleiding. 

Kn.rr-1k- De prediking vo.n he:t- ~vo.ngelie, die gedur_enda qe vorige_ eeu.wen vr1 J · 
ter vrel uitsluitend 'tot Israel beperkt - geweest w.s, t.hans ook tot nndere. 

volke.ren ui tging. Daardoor kwnmen deze volkeren · in annra.king met vro.ag 
stukketi en oplossingen die hun geheel vreemd waren (geworden) ·• · 

Intussehen atonden zij ten opzichte vnn het hun thana gep.redikt·e 
vroord, O()k wanneer het werd ao:nvao.rd, nllerminst louter ontvangend. 
Daardoor kwe.m . het in dit milie\1 bij .de leidinggevende geesten tot een 
verbindin,..g v~o ' de resul ta ten d-er phil--osophische bezinning op .den koarno ~ 
bij be't. licht van hot Evn.ngelie met die der oude _paga.i:tistiache wijsbe 
geerte. Niet weinig bevorderd .door den overgang van Constnntijn den 
Gr00 ten. nnc>.r net Chris tend om; verkreeg di t synthesischc st raven op den 
d ·Ull.1' ae overhand op de vqortze.tting vc.n dq Griekech-Hellcnistische .phi ... 
losophie .. in heid-en~9he omgeving, z.elfs zoo, dat het aynert'olisme dezer . 
lae.tste hi'er en do.ar ook ee.n gedachte van ~cbrif'tuurli.jken oorsprong J ' 
zich opnn.m. , , · 

HET ERRS TE STUK .. 
:IN :DEN T?JD DER EERSTE SYNTHESE· 

Kl'.rnk- De pnilosophie dezer pe~iode 
ter do tijden to onde~schoiden. Het 

zooovcn . getypee~a. Rest d~t mat 
nist ischen· tijd. · . 

V1'.lt gemakkelijk vnn die dor nangrcnze 
vorsehil met die der Middelecuwen wer G 
de wijsbegoerte vc n den Griekach-hell1 

Hier noodt inzonderheid het synt'hesische ·streven in net slot de r h : 
lenistische periode tot vergelij'ken • . Doe'n 'we dit, dan vinden .we de 
synthcso tht:'..n_s, n. nders dn.n bij Philoon c.a., mede op gedo.chten in het 
Ni euwe Te strunont "betrekking heeft en op het d enken vo. n veel breed er 

!cring bcslag lcgt. · 
li~nr a l moge do ·ayntheee-philosophie in dezc periode geleid elijk 

sterk ann invloed v.dnnen an haar opkomst en bloei dit tijdperk zelfs 
typcer6n, de \djsbegeertc dezor eeuwen valt tech allerminst mat haar ' t 
vcrec nzelvigen: nnast de nieuwe, Christclijke stro0ming loopt nog ge
ruimen tijd. · - de Ac a.'denie ward eorst in 529 gealoten - de. oude' VG1. l'l h et 
pe.ga riistische denken. Derhe.lve vraagt eerst deze onze a anda.cht. 

HOOFDDEEL I 
,. 

Asynthetische concepties. 

Karak In h~ar borduurt hat paganisme, ·inzonder'heid voor Constnntijn den 
ter Gr0 oten, goeddeela op de oude thernn.tn voort. Da.arom beperken vie ons 

hie r er toe de voorna.amste tendenties aan te geven om dan voorts ee 
be l angrijkste rasultaten in een aystematisch overzicht te ordeneri. 

Wa t de tendenties betreft, onderscheide nen de arcWa.iaeerendc hou
di ng , rk P.nti thesische en de betrekkelijk ihd.ifferente. 

Wc.t d G result a ten nangaat hebben we achtereenvolge·ns te letten op 
het subjectivistle, het objectiviame en het re alisme. 

_ eNDERDE'EL I 
• 

Het subjecti~isme. 

nibs- Hi'er trekt vooral het mythologiseerend dualiama der Gnostiek de aat 
ti clf dr.cht. Do 0r he.e,r vcirachting voor de "togemvoordige wereld", die zij me ~ 
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het n odcrne existentialisme dealt, doet zij irrationaliatisch a an; 
i-ntusa~hen houde men in het oog, dat de .gnostiek niet individuali s 
tisch, niaar partieel universalis'ti'sch en tevens kras anti-thetisch J. , , 
is: de tegenwoordige were~d is h.i. zoo slecht, dat wie voor haar 
ontsta.an verantwoordelijk is zich heeft gecompromitteerd en d~s on
mo~elijk de hoogste god kan zijn, die oak volgens de gnostici goeo 
is. · 

Binnen de gnostiek ond~racbeide men dualisme zonder en met di c ~o-
. tomie in de anthr'opblogie. De eerste :richting vindt men bij de herme · 
tische gno~is - o.a. bij den Poime.ndres -, de tweede bij de ander e 
richtingen. 

ONDERDEEL II 

Het objectivisma. 

Voor de geschiedenis is vooral de ontwikkeling van hat secunda ir e 
obje'ctivisme,.in hot Lyceum, dus van het meso-aristoteliame van be
lang. 

De Aris- Hier vergen inzonderheid zij eta ~andacht, di'e min of meer bij de 
toteles-dafinitieve conceptie van Aristoteles aansloten. Allen zien de god
inter- heid ala hoogste doeloorzaak, betrekken het schema van vorm en mat e 
pretatie rie mede op de anthropologie en· stellen het principe der indiYidua · 

liseer1ng niet met de vorm ident. Op andere punten gaat men echter 
uiteen. · · 

' A. Het zuiverat wordt de conceptie van Aristot·el'es op deze 
punten weergegeven door Alexandros van Apbrodisias (pl.m. 200J, di e 
in dit mi1i'eu da.n ook reeds spoedig "de exegeet va n Aristoteles" 
heette: z.i. bergt het goddelijke geen enkeie versc~eidenheid - in 
zich en b'lijft er van de individueele psyche bij den dood niets ove ." 

' B. Anderen daarentegen verwerpen zoowel bet een als het and ~ 
i. Ga lenos (129-199), een beroemd a rts, fundeeft ' z'n bezwaren 

in een critiek op de cousnliteitsleer van Aristo.teles. z.i. verwo.ar -;. 
l 'oosde deze een oor·zau.k .. Deze, die hier dus de vijfde wordt, noemt 
G. "de middellijke"4 Zij is .niet slechts het middel waardoor hot 
hoogere op het l a gere inwerkt, mao.r houdt tevens het midden tusschen 
deze twe'e :' d'e veelheid dar aan de eenheid van het hoogere aubsiat e e
rende {d.w.z~ ondergeschikte) vormen brengt .binncn het hoogere ver
sc'he'id'enheid, terwijl zij' met betrekking tot bet l b.gere assistl;) erenc 
( d .w. z. helpend) opt reed t. De ze gedn.chte nu past G • zoowel op de 
verhouding der godheid tot den beweger van den hemelkoepel nls op 
die v~n den niet goddelijken boven-persoonlijken nous tot d~,in d ivi 
dueele menschelijke psycho.i toe: in de godheid is me er dan ·een sub
sisteelE?'XBvorm, die bedoe1a·en ~ beweger assisteert en de bovenpersoon 
lijke nous telt even veel in hem een ondergeschikt e plaats innemend 
vorrnen tJ. ls er ind i vidueele menschelijke psycho.i ziJn, '.7elke eoor do
ze vormen i.wrde'n bijgest :i.<J.n. Nu is echter de psyche . zclf de vorm 
vn.n het lichci.am. Derhalve dient de onderlinge ver'houding tusschen 
deze t wee vormen bij den mensch te •,1orden bep8.ald. Zij vnlt te ver · 
gelijken met die tusschen .het varen en den stuurman v 3 n een vuar
tuig: bij schipbreuk is het m'et bet varen der boot ged aan, mua r de 
stuurm~n kan het leven reddeQ• Zoo gaat ook bij den dood vnn een 

r.1e nsch de in di vidueele psyche, voor zoover zij de vormende vorm v:-.. n 
het lichaam is, te gronde, maa.r bestaat haar a.ssisteerende' vorm c.1 5 
subsis'te~rendc vorm in den Nous voort (su.bsistentietheorie). 

2. Nog een stap V'e'l'der vo.n h'et' a'i'ist·otelische. mode1 verwijdert 
zich e en . zekere Pseudo- a e.lenos ( ••• .:.. ••• ) • . . , 

rn de leer omtrent hat goddelijke- mede de distinctic van Ga le
nos gebruikend~ onaersch~idt hij de substnntie (Hypostnsis) en de 
drie rc~cties - oorz~ak, middel en doel - in welke zij tot het vor i 
ge sto .. c.t • . Ni et slecb.ts eerstbedoelde, m[l.ar O'Jk de rela.tiaia ressort e ( 
ren hier, dus onder het goddelijke universeele, vro.armee de betrekkin · 
gen zijn verabsoluteerd (relationisme), maar tevens een ae..n de ee·n-
~eid ondcrgeschikt'e snelheid in het god de-
lij.ke verkregen is • . 

In de le8r omtrent het overige stelt deze auteur fich ten doel 
het duc.lisme der dcfinitievc 'conceptie va.n Aria'to'teles met do.t vc. n 
Plnto's Phnidros tc~_ verbinaen. Primair is ook z.i. de correlatie 
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B. Bergson daarentegen dacht steeds monistisch in anti-mytho
logiseerenden zin. Reeds vroeg keerde hij zich tegen de meest con
sequente uitlooper van het deterrninisme, nl. het parallelisme: po
sitief ziet hij de verhouding van het psychische tot het organi
sche, instrwnentistisch, als die van ambachtsman tot werktuig. Met
tertijd echter zocht hij de diepste insnijding elders, nl. tusschen 
het organisme en het physische. Het verschil tusschen deze twee 
acht hij niet slechts,vitalistisch, correlaat met dat van vloeiend 
en rustend, van tijd en ruimte, van innerlijk en uiterlijk, van 
levend en dood, maar tevens kentheoretisch met dat van intellect 
en instinct. 

Dit vitalisme nu werkt B. in universalistischen zin uit. Voor 
de ontologie komt dit neer op de leer der scheppende evolutie, voor 
de kentheorie op intuitionisme. 

II. Intusschen omspant de leven.sphilosophie ook andere typea. 
A. Mythologiseerend denken: 
1. In dualistischen zin: Ludwig 10.ages: geest staat bedreigend 

tegenover ziel en leven. 
2. In monistischen zin: O.Spengler "Unterga.ng des Abendlandes". 
B. Niet-mythologiseerend denken. 
1. Kosmogonisch-kosmologisch. 
a . In dualistischen zin: Rud.Eucken (1846-1926). 
b. Bij de monisten denken contradictoir: Sirmnel (1858-1918) en 

Sorel; niet-contradictoir M.Scheler, die bij de phaenomenologie -
F.Krueger, die bij de pbysiologische psychologie -, en Maeterlinck, 
die bij bet parallelisme aansluit. 

2. Louter kosmologische levensphilosophie treft men bij S.Freud 
aan. 

Onder deze typen zijn er die aantoonen, dat de levensphilosoph1e 
niet perse universalistisch is: men denke aan Simmel en Scheler 
en aan den synthetisch denkenden M.Blondel. 

D E E L III 

Existentie-philosophie. 

Terwijl het pragmatisme de rede aan het nut onderwerpt en de levens
philosophie haar slechts tot een kennen van het doode in staat acht, 
gaat de existentie-philosophie van de tegenstelling eigenlijk-oneigen
lijk uit, waarna zij de rede tot een onderdeel van het oneigenlijke 
disqualificeert. 

Een dergelijke disqualificatie vindt men in het verleden in parti
eel universalistischen geest bij de gnostiek; de existentie-philoso
phie is echter indiv1dualistisch. 

I. Het moderne existenti.alisme begint bij S .Kierkegaard: 
hier droeg het nog een synthetisch karakter. 

II. Tegenwoordig overheerscht een anti-christelijke strooming. 
Zij telt een groote verscheidenheid van typen. 

A. Mythologiseerend in evolutionistischen zin denkt Heyse, 
de w~.jsgeer Van het nationaal-socialisme, die tegenover de ideolo
gie der rede de idee van de volstrekte staat met oorlog en leider
schap stelt. 

B. Tot de niet-mythologiseerende irrationalisten behooren: 
1. Genetisch~structureele concepties: 
a. Dualistisch stelt K.J~spers (1883-19 •• ) in den mensch het 

onvoorwaardelijk, maar niet algemeen geldende van het hoogere Ik 
tegen de vele_ "situaties" met haar gevaar van te vervallen aan de 
wereld, 

b. Daarentegen stelt een monist als Heidegger (1889- •••• ), die 
van de phaenomenologie komt, het eigenlijke niet in het hoogere. 
maar in het innerlijke: het Dasein van den mensch staat tegenover 
het Vorhanden-sein van het ding, maar in het Dasein dreigt nog bet 
verloren zijn in de wereld en in de gemeenschap, derhalve moet het 
Dasein een Sein zum Tode worden. 

2. I.outer structureel daarentegen denkt Sartre (1905-•.•• ), die 
bij het hedonisme en het anarchisme aansluit. 



- 124 -

III. Van deze groep onderscheide men die der synthetisch
denkcnde existentialisten als M.Brod (Joodsch) en Sjestow (Russ. 
orthodox), G.Marcel (R.K.), K.Barth, E.Brunner en Gogarten (Prot.) 

' Terugblik Het existentialisme heeft meer neg dan de andere irrationalis-
tische richtingen oog voor hct typische van het menschelijk bestaan. 
Intusschen stuit het op ernstige bezwaren. Ontologisch is het in
dividualis tisch. Zou het echter ten deze veranderen, dan zou men 
voorzoover men althans mythologiseerend denkt, biJ de gnostiek 
uitkomen. Belangrijker is dan ook het bezwaar der volslagen dis
qualificatie, die een groot deel van den kosmos inclusief de rede 
als oneigenlijk veracht. 

Minder ver gaat de levensphilosophie. Maar ook zij vereenzel
vigt ten onrechte bet anorganische met het doode en betrekt de rede 
op het laatste. 

Optimistischer ziJn de -pragrnatisten, die intusschen de rede 
in dienst stellen van het nut, dat zelf redelijkheid 1mpliceert. 
Het irrationalisme is clan ook slechts inzooverre in het gelijk als 
het negatief de leer van de souvereiniteit der rede verwerpt. 
Maar de wijze waarop het deze afwijzing motiveert toont, dat bet 
de liefde tot en het juiste inzicht in plaats en aard van het ge
schapene mist en dat het dan, evenals het rationalisme, wortelt in 
het hoofdthema der Renaissance inzake de souvere1n1teit van den 
mensch. 

Het dilemma rationalisme-irr~tionalisme is dus uiterst beperkt. 
Een waarlijk diepe en degelijke breede visie op den mensch is dan 

- ook slechts mogelijk wanneer men hem ziet noch als ding, noch als 
souverein, maar: 

1. als mensch met een hart; 
2. als lid van den kosmos met z'n weelde van subjecten en objec-

t en; en 
3. als onderworpen aan de wet Gods en verantwoordeliJk, ook voor 

de activiteit zijner rede, aan den God der wet. 

, 
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vnn (e erste) vorm en (ee rste) materie. Ma ar beide zijn universeel. 
Bovendien komen zij alle t wee zoowel i~ hat uruoische a ls ~n het tel
lurische veer, zoodat het universeele' en in het heme1sche en in hat 
<'\~rdsche deols voxm, d'ee1s materie ~f:S. J:Iet ·prinoipium individua~ionis 
ligt dan ook elders, n.1. in het "d1t ziJn". Waaruit volgt ~~t en do 
hemelsche ~om~o~ent van een mensch, de individueele psyche en tle aard 
sche, het 1nd1v1dueele sooma, aoowel vorm ala materie bezitten. Nu 
zijn in beide ~evalletl VQrm en ma.terie zelfsto.odighe.idsbegiselen. Maa.r 
dnn zijn psycho en sooma elk op zichzelf substantiea. Een mensch ont
staat dan niet ui t de verbinding van vorm en materie, maar ui t die 
van t wee s'ubstanties; · d~rhalve vergt di t · ontstaan een persoonlijke:n. 
band - Lat. vinculum - lv'inculwntheorie). En bij den dood bestaat de ' . menschelijke psyche voort. , 

In 1m ar .'vertolking van Aristoteles onjuist, zijn beide conceptie·s 
intusschen 'historisch niet minder belangrijk dan die van Alexandros. 
Wo.nt zl:l,kelijk gn.a.t hat verschil van Thomisme S(l Scotisme in den , 
bloei j;'ijd der Middeleeuwen op ·dat tusschen Galenos en Ps.euao-Galenos 
terugt. En te~minologisch verkregen beide auteurs zelfs buiten eigen 
schoo!l invloed. 

ONDERDEEL III 

Hot neo-realiame. 

Dnnronder versta men di e visie welke het vcrschil va n wet en kos-,, 
mos in den re niistischen zin v~n achter- en voorgrond, tot een boven 
beide verheven oorsprong herloidt, bij wclken d ~ n ook de termen, 
voo~ het · intelligibile en het niet-intclligibile bruikb~ar, niet pas· 
sen. Dnnrmec was de verhouding tusachen het goddelijke en het intelli · 
gibile fundamenteel gewijzigd: het l autsto - de wet - we~d hier va n 
den oorsprong afhnnkelijk en ligt zelf binnen het theale. 

Om dezc vera ndering t e verstaan herinnere men zich den strijd over 
de verhouding van ontologie en kentheorie tijdens de 'Helleniatische 
periode in de Academia gevoerd' en daar door het .meso-platonisme in 
objectivistischen zin beslecht· 

Ook de neo-reo.list ia·che strooming wild e geen discrepc-.ntie tusschen 
ontologie en kentheorie. Maar tegelijk handhe.afde zij, tegenover meso
pla tonisme en aristotelisme, het reulisme in' de ontologie. Dus moest 
zij we er a e kenbaarheid vr.n de ideeen leer en. Daardoor· zag zij zich 
echter genoodznakt de degeas met de xc epsis te kruisen. Om ook dezen 
tegenstund te overwinnen nam men nu ·de toevlucht tot een eigencardige 
mystiek: om den achtergrond te leeren kennen dient de individueele · 
mensch, die z elf · tot den voorgrond behoort, dqor extase boven decor
reln. tia vn.n mikro- en makroko smos ui t tot het eene op te' stijgen om 
zich zoo het uitzicht op hct intelligibile te verwerven. 

Deze mystiek is dus, c.nd.ors dn n de neo-pytha goreesche, noch uni
vers <'o.listisch, noch horizonto.a1:· zij beoogt niet de wederzijdsche 
ontische · verhouding va n hait universeele en het individue ele duidelij~ 
te mo.ken- ten deze denkt · zij par ti eel uni verscl. is ti sch -, ma.er de mo· 
gelijkheid v~ n kennis omtrcnt den achtergrond te hnndhavon.(De weg 
na.ar het ~oddelijke is hier d.an ook niat pen horizonte. le, maa.r een 
vertico.le. D'narom spre.ke- men hi.er -van .uverticale" of "kentheoreti
sche mys ti.ek. 

!mva ng Hct neo-realisme was niet tot do Acade~ie boperkt. Toab bestreok 
zij slechts een klein de al v~n het Lyceum. Want zij ondoratelde niet 
slechts het themn. van makro- en mikrokosmos, naar bovendien hot ver
ankercJ-zijn ·van het subject in den achtergr ond, dus de ideean. VandaaJ 
do t men neo-rca:. isme in het Lyce.ipn slecrrts bij de a.n'thropologiscbe 
wisselwer~ingstheorie (Aristoteles II A l ) a~ ntreft. · 

Indee- · Dorhr-.lve onderscheide men neo·-platonisme en neo-aris'totelisme. 
ling Volg- Op chronologisohe gronden ga het l aatstgenoemde vo~r-
orde AF.DEELING I 

Het neo-aristotelisme. 
' . 

Seberos 
ll 

De' vnder' van gaheel het neo-realisme is Seberos.- Lat. Severus -
(pl .in, 150). 
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Den oorsp.rong· boven v-0or- en a.chtergrond noemt hij, zoo kleurloos 
mogel.ijk, "iets"'. Maa.r z' r,,i leer omtrent het daaru.it geemaneerde 
toont auidelijk ~rientatie aan Aristotoles II h 1: met - dit 0 iets~ 
wil hij de oategori!3e.nleer van aristoteles ui tbreiden en de Q.rche 
vn.n\ makro- en · mikrokosmos is de geometr.iscbe psyche, welkc 
in het ondeelba~e punt - het hoogere - en de uitgebreidheid - het l a 
gore divergeert. · _ 

Een latere lazing van deze visic zou, onder den invloed der ter
minologic van het moso-aristotelisme het 11 iets 11 de "Hy'poStase en 
het ho0gere in v0or- en ac_htergrond 11 de ouaio.i 11 noemen. 

AFDEELilfG II 

Hot neo-plntonisme. 

Plotinos I. De oudste noo-r'e e.1istiscbe conceptie i:n de Acadeinie is 
die van ~lotinos (204-269}. 

P - , die uit Alexandria in Egypte strunde, volgde daar aanvankelijk 
het onderv;ijs v~n .Ammon:iios s ·akkas, destijds do bclc.ngrijkste instru
ment'iilt nhder meso-platonici. Later ging hij nan.r bet neo-rco1is:ne 
over. Tech ken hem ~noch de aristotclische inslag noch bet monisme · 
v~n Seb~ros bekoren. Zoo word hij de eerste nco-pl~t~nicus in dua
listiscben zin nader in dietr van Plato~n's Phnidros. Vjor daze con
ccntie v:on hij 'mettertijd ook.oPorphyrios (II)' die na ~~Q aooo V·t.B 

..a; • t -

z'n leer~eestcr diens cql~~65 ondoP aen titel E n n e a d e s ZOU 
ui tgeven • · 

De ~ndere · II. De neo-pl~tonische grondgedacht~ won mettertijd oak bij 
ricbtin- Bl de ~verige ricbtingen dex Acndemie veld. 
gen />... DuR.listiscb in den ge'es't van den Phn.ido0n vras de school ven 

Pergfj.fuus, met xner ' stichter o.a. JUlianus de Afvalli~e in conta ct 
stoQd. In bet tlcsten vond 'zij bij Martin. nu Cu.pella l tusschen 410 en 
440) weorklank. ' 

'B. Monistisch a~ar~ntegen dacht0n do overige richtingcn (3-6). 
3. Porphyries (232-233)- kort na 300) 0ntwikkelde eanvaokelijk 

(I) een neof)la.tonisme correlaat aan het mesoplatoniame van lu-.anonios 
Sa.kkhs; la tor daarontogen werd bij leerl.ing v~n Plotinos • ' 

4'o Pr:iklos (410-485} was ci.an het vi t2.lisme 'georienteerd • 
5'~ Occasi0n·o.1·1s·t ·i 'sch dacht Ja.nblichos {gest. tusschen 306 en 337~ 
6. ~uneJ:ios ( ••• - ••• } volgde het onderwijs van Plotinos, raaar was 

vo or 'eigen conceptie niet o.l:'.n hen; oc.e.r craan Plato's Noraoi gecrien ... 
t 6 era. 

HOOF.DDEEL II 

Syntbctische concepties• 

Inlci- A. Hat Evnngelia, d0~r heidenen aanvaard, grijpt steeds diep in 
ding bun leven in~ Uiteraard allereerst in de praxis daarvan: hier ma.akt 

de troasteloosheid van an- en bijgel'oof voor de blijdschap van het 
_nie_uwe leven uit den- Christus plaa:ts. Maar ook aan hat denkec laat 
deze 'prediking zich niet onbetuigd. En dat zoowel formeel ala mate-
ri eel. Formeel meet de onzekerb~id van speculati~ en scepsis b e t 
veld ruimen voor de zekerbeid der Woordopenbaring. En materieel 
blijkt de levens- en wereldbeschouwing, bij het licht der Schr ift -~~ 
.winnen, mede door haar totaliteit aan de diepste beho efte n van he t 
menschelijke hart te voldoen: zij kent niet slechts een koamos en 
ecn wet, maar ook den Souvereinen God, Die de wereld scbicp en haar 
Zijn · oronnantien stelde 1 ziet daardoor al hct geschapenc a l s sub
ject-zijn en erkent de oorsponkelijke goedbeid, den zondevaJ. , de r a 
dicale verdorvcnbeid en de even volledige verlossing v~n den mens ch : 
die zich daarmee in bet heilsplan Gods zict opgenomcn. 

Een eft ander ontging uiteraard ook den ~ersten Christenen ui t J e 
Grieksch-he.llenist iscbe wcreld' niet geheel. Maar ook de invlo ed van 
traditie en omgeving was sterk. Vandaar dat hot hier aanvankelijk 
nergens tot een wijsgearige be~innitlg in volledig Sbhriftuurli j ken 
geest kwam, maar men veelal halvcr\vege ste·ken bleef. 

Ook zoo was hi er intusschen iets nieuv1s. Reed.a biJ vergelijkitJg 
van c:le vroeg Christel.ijke met die der Joodsche synthase komt dit _ 
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ui t: eerstbedoeld e tel t niet slechts meer thema.ta - n·.l· die vhn het 
Nieuwe Test~ment -, rrk~ar z iet ook de Oud-Testamentische anders. Nog 
sterker treedt hot nieuwe, dat het vrocg -Christelijke kenmarkt, aa n 
den dag , wanneer men z'n resultc ten naast die der Oudheid legt: ~ok 
hier was niet slechts een vergrooting va n het aantal themata , maar te · 
vens dG verbinding van het nieuwe met Griekach-Hellenistisch gedachte : 
goed, wr,£>.rdoor het 12.atste in een geheel ander licht kvmm te st'aan• 

Ook bij de s ynthese onderscheide men activiteit an resu1taat. 
1. Bij de a ctiviteit lette men op aanleiding en motief • 

. a.De r,2.nleiding vms a eze, dn t de door zending ge v1onnen Christenen 
~ de he idcnen voor het me e r endeel volwassenen wc.ren, die niet zelden 
~t gingen op het cul'tuurbezi t, dat hun ree ds eigen was voordat het 
Ev~ngeli J hen bereikte. Nu wus deze cultuur uiter~0rd ook toen niet 
bi j <:>,llen 11·.rctens chn ppelijk en nog minder wijsgeerig . Hier echter heb 
ben ~e ons juist tot den kring va n hen te b eo.peln, die in conta ct met 
de pnga.~istische philosophie stonden. En b f3ZQria er in di t milie r.1 moest 
reeds vro ce de beho efte warden gevoeld a un de uitwerking v~n een con
ceptie~ in nelke meda de voorn:i.nmste t hemata der Heilige .Schrift •mr en 
verv/erkt • 

. b. De motieven ~ie d3arbij d~n boventoon ·voerdan liepen sterk uit e. 
Sommigen - zooals "de 2.postolische vuders•• - wilden voornl bezinning · 
op de ei gen plnats dor Christenheid in geschiedenis en levenspractij k , 
Bij ander c n d~arentegen stond de '.rnnsch, zich r ekenscha.p te geven V !l. n 
de prncti s che v erhouding tot joaendom en he idendom, op den voorgrond: 
v1erv end - men d enke <?.an' "de apologet en n - ; ook wel zi chzelf verheffenc 
- gelij k b ij Monta nos -· Een derde, meer theoretisch, motief wa s de 
begeer te n ~ar onderwijs, w~arbij men zich, zoowel voor zichzelf als 
vo or n.nd er en, med e in de problemo.tiek en de opl'o ssi ngen der v1ij sbegee . 
tc van dien tijd hnd te verdiepen - dat was ~.a~ ' bij de cutechet en
scholeb te Alexandri~ en te Antiochi~ het geval-· 

2. Me.n.r ho e in verschillende opzichten va rieere nd, het re·sultaat 
bleek stoeds min of meer door het bezwaar der synth ase gedrukt. Op d j 
g evuar w0s men intusschen ook zelf wei eenigszins · bedacht, zooals 
blijkt, v1anneer men poogt a'e resultaten der vroeg-Christelijke syntho . 
de 1·evue te lat e n passeeren. 

Een s ystematische o'rdcning van o.l deze concepti e s levert t al. va n ~- .· 
tercssa nte vondsten op. Zoo blijken, om me nu even tot hat subjecti v::. ~ 
me te beperken, zoowel het mythologiaeerende als het niet-mythologi se 
rende denk~ n vertegenwoordigd. Het mytholog iseer ende vindt men p~rti
eel universnlistisch bij Gnosticeerende Christenen o.ls den auteur van 
den P0st ~r Herma s en bij Basilides en Valentinos, individ~o.listisch 
bij Mareion, die met den Pnstor Her~s het ditheisme deelt. Vnn de 
niet-mythologiseerend~ subjectivisten da ch ten de monophysie e n louter 
phrenolo gisch~ Origenes en Pelagius phr e nologisch-psychologisch,isa 
be llios en Prax eas heraclitiseerend, Tertullianus, a ltha.ns a~nvanke li : 
phytologisch, dus kosmogono-kosmolo gisch, d a~rentegen, 

-, ~<il nobius' a'ntispiri tun.list:ii.sch, Montanos, Tertn.l~ianus (na . 
213), Nestorios e .a. spiri tua lis'tisch en Paulos van Sa.moshte en da trt
theisten consequent empiristisch, dus louter kosmologisch. 

De uituerking van een en nnder zou een doorloopende illustra tie b~ : 
den vo ~r d e juistheid vn n Kuyper•s· stalling, dat de haerosie Uit h et 
huwelijk vnn Schriftuurlijk ed paganistisuh denken geboren is. Maax · 
zij zou ons hier te v er voeren. Le meeste dezer concepties zijn trou
wcns vo 0r w~t volgt niet van overwegend bela ng, dn~r zij reeds tijden; 
do cerste s ynthese ker~elij k veroordeeld en dnardoor niet zelden in 
haar 10 0p gercnd werden. Da aroro moge ik me hi e j.' beperken tot die vi
sics welke op de Middeleeuwe n v~n beslissende invloed zouden zijn • . 

Bedbelde conce ptics kome n in meer dan oen op~icht met elk1nder o
veree n. Systemati s ch zijn zij zonder uitzondering purtiee l uniwersa 
listisoh, ~nti-s~bjectivistisch en hetzij aan de ~cadamie, hetzij a a n 
het Lyceum georienteerd. En chronclogisch ge z ien stammen zij ~lle ui t 
de pariode na de' wending van Constantijn. Noch het ee n, noch het a n
der is toevcl:.lig~ W~t de syst enntische typeering betref.t, een samenle 
vingsverband uls de kork kon a l evenmin va n hat individualisme nls v a 
het- universalisme heil .verwnchteb, de ervaring met het subjectivisme 
ge do..i: n w~s bedroeve nd en Plato en Aristoteles waren, naa r we vroeger 
zagen~ op bet st~ der onderscheiding· va n wet en kosmos, ender de 
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Grieksche danker~ de heldersten. Doch ook de invloed van den tijd 
liet z1ch gelden. Want na het keizerlijke hof de vervolgingen had ge
staakt en daardoor Christelijk milieu, de spiritualistische visie, di · 
den staat als een macht beschouwde v1elke aan "de natuur" vreemd was, 
voorloopig aa.n werfkracht inboette, moest het probleem der verhouding 
van de kerk tot een min of mer Christelijken staat aan de orde komer 

Binnen dit kader waren intusschen nog zeer uiteenloopende oploa
singen mogelijk. In verband met den gan~ van zaken gedurende daze 9e~ 
riode on'derscheide men hier in de eerste plaa'tts de synthase van Arei
os - Lat. Arius - en die zijner tegenstanders• 

DEEL I 

De Ariaansche synthase. 

Areios (gest. 336), een presbyter te Alexandria, ~loot voor z'n 
conceptie bij de definitieve conceptie van Aristoteles a.an, in de in
terprC'"t~tie door Alexandros van Aphrodisia.s van haar gegeven. Daar
door deelde hij met P8.Lll1los van Samosate en de tritheisten de verbin
ding v~n louter kosmologisch en aristotelisch denken, muar was' hij 
vn.n het consequente empirisme dezer richtingen niet gediend: z .• i. 'was 
het tH'.nscendentG niet slechts loUter noetiscn, mco.r OOk Universeel. 
Bovendien vereenzelvigde hij, ook d~ onderscheiding van godheid en 
niet goddelijken boven individueelen nous overeennemendt de eersta met 
den God der Heilige Schrift en den tweeden met Dicus Logos, Die, ter 
wille vnn de individualiseering met een· individueel lichc.am verbonden, 
een tijdlnng op de aarde leefde en lead. Wo.aruit volgde, dat de Logos · 
niet gocJdelijk was en de naam van Zoon Hem ~lechts o.ls e.mbtstitel too
kwe.n:n en ook de Vadornaam secundair zou ziJn• 

D~nr Constantijn, hoewel meer op ~e eenheid dnn op de zuive~heid 
der kerk bedncht, op den duur de zijde der tegenstanders van A. hield: 
werd diens conceptie, uelke de kern vnn het Christendom o.~ntastte te 
Nicaea' (325) veroordeeld. Intusschen was haar rol daarmae niet uitge
s~eeld~ Wnnt latere Keizers kozen herhaaldelijk voor haar partij, of 
lieten, zooa1s Julianus de Afvallige, de quaestio onbeslist. Nu onder 
ging de ze houding kort n ~i den 'dood vo.n la<:'. tstgenoemde (363) v1el is 
wnnr een definitieve wijziging. Toch was deze aria.a~sche phase ook 
voor de ·geschiedenis der wijsbegeerte in meer dan ~en opzicht belang
rijk: het vroeg-Christelijke denken had geleerd, dnt een situatie, 
bij welke de keizer het in de kerk vrijv1el vo'or het zeggen had, geva.
rcn inhield, die Eusebios als aanhanger· van A. mochten · ontgaan, maar . 
z'n tegenstn.nders voor de taak stelden zich o~ de verhouding tus~ch3r. 
de kerk en den min of meer Christelijke ataat a·ieper te bezinnen. 
Een les, die oak het Westen ter harte moest nemen, da~r het door Ce 
volksverhuizing telkens met Germanen in contact kwam, die in het Cos
ten ender haeretische keizers voor het Ariaansche Christendom w~reo 
gewonnen. 

D E E L · II 

De anti-ariaansche c0nccpties. 

Den tegenstanders· van .Arciios ontging diens verbaod met Alexandroe 
van Apkrodisias niet. Zoo verstaa t men, dat na deze nieuwe mialukking 
het louter kosmologische aristot~lisme in de eerste synthese cen tijd
lang op den·achtergrond geraakte. Vandaur dat het v0ord thans cerst 
aan hat neo-realisme wns, dnt kosmogono-kosmologisch dacht en cornbinn
ties in den geest tier Aristoteles-interpre~atiea van Galenoa pas later 
aian :de orde kwamen. 

ONDERDEEL I 
Het neo-realisme. 

(arnk- Wat deze richting typeert is dnt zij, in dc'leer omtrcnt de drie-
.er eenheid in God; - inclusief het intelligibile - den Vader ~ls aeo OJI· 

sprang in neo-roalistischenzin ziet en de andere t~ce Personen binncn 
het hoog~re ~eel van het univorsccle in hat uit den oorsprong geema
nccrdc z0okt. iJa.a.rbij nen den den Zo'Jn als Logos opva.t en Hem en cl en 
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wereldhous - inclusief he t intelligibile - ver eenzelvigt, terwijl men 
den Ge est met het mystiek o~waarts gerichte · streven in den voorgrond 
naar den oorsprong verbindt~ ' 

Daze grondgedaohte werd ook'onder de Christenen eerst ib neo-aris
tct elischen / verv6lgens in neo··i1latonischcn zin ontwikkeld. 

I. Neo-aiistoteli sme. 
Karo,kteristiek voor haar is de pag in g de leer omtr ent de drieeei.1-

heid ii.1 God te f ormuleeren met b ehulp' va n de aristotelische terminolo~ 
gia 1 di e hot Wezen "Hypostasis 1' - Lat. s ubstant i a - 1 de Personen daar· 
entegen onderling niet•idente 11 0.;dain noemae .. Zoo werd de formula .die 
men aanvan~elijk ook bij de meeet markante fi guur Qezer groep• A.thane· 
sics (gest. 3?3), den da jjpcron tegenstander van Arai.cs vond, "een Sub
stantie c~ d ~io ~0lfstundigneden". 

II Neo-platonisma . 
Karak- Doze xichting gebruikte, in den geest der Aca demie, de termen "hy- · 
tor postasis"en "ousia" in precies tegengestelden zin: bij haar duidt "ob· 

sia 11 h~ t gemecnsche,ppelij ko wezen en hypostasis het persoonlijke aan. 
Vnnd a ar dat zij haar belijd en i's omtrent de Trini tei t o.ldus sa.menvntte: 
0 een Ous'ia e t1 drie' Hypostasen". -:-- " 
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o.o:~ hi~:t or.idersch'eide me ~ a ua.li~m~ e"l f.'.On ~. rtlth 
1-Z Dur..lisr.:.c . · · 

1. D-:. l i:: utcr ph rc n')"l 1) gi:.:. chc. co nc cp t i c d c:r s eh~ol v<~ n Fcrgrnnus ;c · 

ho.c:~r L0,tijns chc corr cl ::'..P.t ·(M<:?..rt ic.rms Cnpcll'1) -;ro·nc1 i'n den tij§ der e e 
ste aynthese bij Chris te lijke a uteurs geen weerklank. 

2. Marius Victorinus, een b eke nd Rome insch rhetor, die pas op l e 
teren leeftijd (omstr ea ks 355) to t het Christendom overging, wo.s ·aen 
Plotinos georianteerd: de verhouding v~n Zoon en Geest is ·haar die va . 
vrnrcldphronosis en wer e ldpsyc~1e en da c. nthropologi~ 1eert 1 in bewustc 
tegenstelling met het intel van Arius c.s. de vrijheid v~n 
a en tr 2. nsce'nd onten wil. 

' 3-6. De monistische richting; 
Augus t i- '3. Aurelius Augustinus (354-430). 

nus A., die uit Christelijk milieu in Noord-A.fri~a stanrle, week, tot 
I Leven het ambt van redenaar opgeleid1 aanvankelijk en practisch en wijsgee r 

ver van het Christendom af: eenigen tijd aanvaardde nij zeifs het Ma~ 
nicheismeJ een ·uitloopor van het gnostische dualisme. Later voorzich
tiger geworden, kwam hij door de allegorische exegese van Ambrosius, 
bisschop van Milaan en een objectivis t ische leerling van Origenea, · 
over z'n bezvro.ren tegen de H. Schrift en door het .bericht, da.t . in E
gypte Christenen ala monisten leefden over z'n reserve tegenover de 
kerk he e n. Kort na z'n do'6p naa:r: Afrika teruggekeer~ 1 werd hij daar ' 
bisschop va.n Hippo Regius? wat hij tot het cinde van z'n lev en bleef 
In ~ezcn tijd kruiste z'n weg dien vcn Pelngius en maakte hij den 
onderg~ng vnd Rome en de 1nvasie der niet-vegetcrische .Axinansche 

·va nda1en in N. Afrika mee. ' 
Concep- De verhouding van geloof en wijsbegeerto zag ook A· sedert z'n 
tie bekeering steeds' ala een wederkeerige. Ook bleef hij n.J.tijd het neo~ 

plntanismo trom:r. Bi'nne'n 'di t kD.der vol trek zic.h echter eEHl v7i j ziging~ 
Aanvankalijk sloot ·A. n.lo in hooge mate bij het werk vnn Marius Vic· · 
torinus a.an; mettertijd echter kwam z'n concept·ie op ee.n synthase me,~ 
die van Porphyries (IJ noer, wat ~ok met z'n aanvnnkelijke voorkeur 
voor Cicero's Hortensius strookte. ' 

De grondgednchte is nu niat meer dualistisch: de ~er eld-nous is ' 
niet· trn. ·nscendent, manr door divergentie ·vnn het ovenige gedista.nci
eerd: eon der fouten vnn het dunlisme is, d~t het met de vleeschwor
ding van het Woord de grootste moeite heeft. l}ok d'e bitwerking van 
de leer omtrent den Logos is hier anders dan bij u.v.: het' hoogere it. 
het intelligibile is hier de nnkergrond der relaties - Lat. rationes · 
en het hoogere in den mc.krokosm{ls omvnt hier niet mede he't n.strc-.le 
soomn: ~let is ui tslui tend psyche, dua wet e nd en o.ffectief J Hot lo.ger r 
a i vergeert hi er, weer evenc.ls bij Anc.xu.goras, in aether en lucht ;. var 
daar tlat als het lichcmelijke ~ehe.~vo eeo donker pok een licht eidos 
be zit. De varhoud ing va.n p :..~-~he en sooma is ins trume ntistisch gedach, 

Boven dezc speculatieve synthase reiken hier intusachen 1 vdoral 
in de lnte:re v1erken, enkele weer Schriftuurlijke gedc.chtc n ui t. Van 
deze vra.ren vo~r de t'oekoms t die omtrent de prnedestino.tie en du c.ntf: 
these de voornaamste. Inzake de eerste ~~· ,M1gustinus: 
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in verband met z'n strijd tegen Pelagi~o, steeds duidelijker bet the-
ma .aer Schrift: "De zf:liag poche r;iet teg e n Di e n, Die h<J.ar tr ·ekt". Aan ' 
het .. tvrnede onderwerp is D e C i v i t a t e D e i {414-42'6) gewijd ·., 

· - tot vrn'lk werk hem de val van [}et Romeinsche rijk inspireerdc. Daarin 
ziet A· de goschiedenis der eene werold sinds den zondeval ala het 

I . • 

. drama van den alle eeuwon omspannenden s.:trijd 'tusschen twee sta.ten, ·aa · 
civitadDei eh do civitas saeculi (of terrena ) c Onder de eorste ~er
staat ,A., Israel en ' hot Christendom, ond c:r de t weede allo le'ien buitcn 
de vroordoponba.ring, · in het Oo s ten door Assur, ~-n hat Westen door Rome 
.gcrepre·sent..e.crd .~ J)..e , ·oo;rza~~ d.ez?r'. v~prst.eling 'ligt,· i :h ·ae :_hreuk:··met 

Ji ·. ,:Go,<:L Ctl ·. a e : gron'd ~ yaq· 'ha.~~, eceJ~Ntc'tll;~pg·e n· d uu,;r.' in q e: 04n'ti tliea.e '7'lln·.' ,geloof ' 
: ...... "/! ·; en ·angel'O.of ·)· .i~e;_.,0 6.k'. y·q~~'.~'ti:~:;-.tt:~ ·'.~G 9~r"e~i;o.qt: i i;( lite ~:·· n:.~~:t . vars'ohii. :vnn eer

s ten en . t v.re·eden s:lood •· Z.o<f . ~..re .el ,-bi'J.'S;" hbewe}, ' d eb 1s·tD.:at :ho·ogelijk. vm.ar- ' 
~ -" r "'- "'"'~ t r ... , .•1 •' 1_,, •"' > • '• • /• ~L .. I -

deerer.d err ook zelf·· sterK -:J.::~t)>de ,~cult uu~ - dcr o·uaheid,, . 1nzqna.e·rheid o.nr. 
' . ,: ' .. : ... :a a. -~o-mci_~ ~ah,c ·~:.g ~.9, ?PC\?'n ·r ', zh~)~"t.~A~'~~·..; ~ ~ ... ~9 ·e: 11.: ~n d ,er .~q.n,g ' v~'n R9me -~~t a en 
<·,~ ": -·· :t .oe.ko·mst 1gan 1f ri.1J.ID.ph :. y:aq h .e t . J<:Qt;li;t:l~+. l.J ls; .. G\ j·a· ·y.e t·,-:o'o~ ten.• Di t : r1Jk. 

me.a.kt· d·e n s-t6.o.t . n .~· o t,_ . ontno&e fiJJi.:i?Aia:tf c o·eti ng"t:._ j t:if ·s--\ ":hie de "zij n . re a.a i ng 
... vo.:n 'he i ·· a:n ti--re at i s.t ·;i.·s ch(i ... g~if aO:r f ·~ n> z-i .J;ri _' v(),frnf\kt·frg . !\four 'd.o ' s tea. t is . 

niet het hoogste ': · \vl:e :ao.t " 1eett v:iilt":ae:.n:· aer1 h oo 6Aoecr (superb:f.,n) der " 
ouden ten pro.o.i en ziet ni',9t, · ep.t ae' ·Ch ristel±jke. stE'.n.;j:; ·de·n_,··bi.]st£'-nd · 
a er :cerk niet ontbaren kan .. De· vorhoud ing vc. n ke r :c en 'stc.0.'b ) is hicr · 1 
dus · 'niet dio V<'ln ziel en Ji.n,miors passieT bev1'J°gen) liclm2lll, maar die 
va n. matige!.1de rede en te mati gcn effect " · " 

Zoo wors~clen in A~gustinus, stark er dn n · i n nnd~ re vrbeg-Chriite
lijke de'nkers, een synthetische e n een an ';i-syqthe -l; ische · trck · me~ 
elka.nder •. Vc. ndC'..a r dat . 'tot op heden z eer u :i.te en loopc nae geest en zich 

' op hen' kutanen "beroepen.. ·. . . · :. ,. . · " . ' .. 
Ps eud o- 4 • Dionysioa Pse 'ud.o-Arexphgi:ta wc.. s ee·n monnj~k a ie in· he.t · 6'6sten 
Di ony-. omstreeks he t- jao,r 500 z 1 n iv;erken op. den . naa.m v a n Di.o,·n ysios, a on bE;-
si os keerling vn. n Paulus, .stelde o . • . · • .·. . · · · ' " 

Zijn visie i .s het christelijk pen'do.nt· der :conceptie vnn Proklos•' 
- De kosmos' is vito.listisch ged·ee ld .,, Bij de ·in,div;.;L>Oueel·e dingen ·on

a erscheidt D. derh:llve ~e.rst p1o. nt e n en z o o~. a; ; bij: de • l~etste11 ·dieren' 
en Jn.enschen • . Het n}.enscbelijk .bestaan ~-s ;d e.els n.0rdsch, .ae,ea,s h~µielsch • 

. Ho.t ee.rst a ress.orteert a~els ona'er ·ae :kerk, aeels opder .. den s'taat• .. , 
, ,,. _Hc·t ke:rkelijke. :;t.even ·heet hi-er echter"de · uar.ds;ch~ . hierc:r'qhie11• Yfat 

. Uite ro.ard imp::J:·iceert, d'n.t d.e kerk, Z00\101 op· ,zich zelf a ls ·in .haa;r V'er
.• houai.n g tot het ·' staatsleven7 .ve·e l ::µiee r ·-nete·eken.t :-ann ·bij AU:gustinus' • 
. N~ den dood res.sort cert de Cb.ri s·ten onde . .r '. oe: 1themelscP,e hHir :tirchie" • · 

· °'~ Vo!Jr. de kennis :·omtretl t God volg't'" ui'f; dezo c'onceptie .a:c.t -. c.llei . o.c,rd
-sche kennis slcch ts . .,s_ympoll.sch :i. .s$- ·ae b:erras 0h e positief -e n ·dG hoogste 
k q nrii~ l tJ ie ook hie£· slech'ts ~d o;or. :.vex:t i cale mys t ie·~( t e ber e'iken vn l t, 
negatief,, . ' . , ; . 

5. Mo..ximos·· ( 580~662) . , on z ".:1 .c onse quen t Yo rze t -tegen b et ·1no.nophy
si tisme door. de orthodoxie nc.onfe ssor" (b eJ i jd ,er ) gG no emd, is :aa·n·· 

. . · ~T.:1!i1b 1 i c hos :g·e or i 6 n teer d ~ ~ . .. . · ' 
De Gind ig d eolbure ko smos ·vnl t ho_r"'J. zo n'GLal :Ge ond'erscheid en · in m..'1-

.. kro- en mi krolecsmos, vrellc ve'rschil h,'ier :~ d er.t ~- s me ·c da t vnn .gddde
lijke en mens _chelijke n['l;_tuur .. Na y;orcH ee n nG.tuur b ep2..a ld -dooT .ho.ar 
vril, die' zich in energiecn, die wel me t e l kan c1<-' r strooken muar .niet 
een zijn. Do.o.r de verlossing bestaat i :1 de ')Ph'Jffin g van. o.lle dihae-
resis en slechts mo gelijk is . door . a ~ vle 1.1 s c :-iwording ·~ zou oak z.onder 
zon-d~val de Zoon mensch zijn geword e ~1.. · ' ' 

Ve fticaaI. ui't een na tuur z i ch ::.n· t wee b 19 vrn 5'i ngen, n .1. in die vao 
psyche en sooma. Bij de mikroko srdoi i s de vnr'b .~·udin g van .. deze . twee · 
analoog aan die van lcerk en sta'o.·li ., Nu. :i. s de e : ::-ste onget~-djfeld 'hoo
ger te vra~rdeeren dan de tweede ~ Maa:i..· h un verband . is occasioneel. Dus 
bezit ook de staat een eigen b otYeging en vergt de. coordinatie van 
kerk ,en s taat een a.mbt, da.t noch kerkelij'k , noch politiek :is, ma.ar 
de hcilige. orde tusschen die twee bewaart. · ' · 
· Wat de k~nnis _omtrent d~ menschelij ~e natuur betreft, leert M., 
dat de Tiil ~ hier iets andqrs da n hat a ffect, 0~~ ender de psych~ 
ressorteert'r - niet~ te kerinen valt,; de kennis is dus tot de bewegin-

' ge 11 · "oeperft.. · . · .,' · · . . 
~nesi- 6~ Synesios vnn Cytena, in 411 tot bisschop eener Egyptische stad 
>s gekozen, opperde zeif, J.n v erband met z ' n conceptie, bezwaren tegen 

de aenvn~r tj ing v~n d~t c mbt, maa~ werd door de kerkelijke nutoriteiten 
a ~n~overce ~ gaholpen e 
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. ' . ' - . s. sloot bij Amelios ~an. De nous, ook hier hat geoied vun den · 

Zo on, brengt het la.gere - hi er z'n bewustzij n~inhoud - · niet in. actie, 
maar ziet het gebeuren a~arin slechts vo6ruit~ Random den ~ereldnous · · 
staattn de contempleerende geesten der menschen', wier inhoud, de psycho-
physische monadan het univers.um weerspiegelen. · 

III Het verschil in terminologie bij Neo-aristotelici en · 
Neopl~tbnici inzake de drieeenheid werkte uiteraard aanvankelijk ver
wn.rrend. Het co :·i.cilie van Nicaea zag echter in, de.t mon hier met. een 
hoofdzckelijk terminologische quaestie te maken h'o.d; later werd daze 
ten gunste van de neo-plato niscne formule beslist • · 

Onderdeel II 
Het late aristotelisme. 

Kn rak- De za richting sl'oot, eve no.ls Areias, bij de defini tieve conceptie 
ter van Ari~toteles aan. Ma.ar in a~ interpretatie v~lgde zij niet Alexae-

dros vo.n Aphrodisia.s, maar Gnlenos Em',Psel;J.dO-Gnlenos, wier theologie 
en 0nthropologie . hier niet slechts · synthetiach Yierden gekleurd, maar 
tevens als de pijlers voor de anti-ariaansch~ concepties omtrent den 
Middel~ar moesten dienst doen. · 

Volg-· De 'volgorde was hi er. tegengesteld .a.an die in het po.ganisme. · 
ord~ A. Bij het ·relationisme sloot reeds Gregorius van Nyssa (335- · 
Gregori- 394), iW het Oosten eon der leiders van het verz~t tegen bet Aria-
us van nisme, nan. Da eenheid van hat goddelijke sluit niet iedere vaelheid 
Nyssa uit; deze, veelheid is hier een drietal, het ao.ntu1 der relatiea, door' 

Pseudo"".'Gal.enos onderscheidet1;..endeze ::. relaties zijn ident met de Personen, 
Dn.arentegen worden de laden van het menschelijk geslacht, die uit twee 
substanties, een hemelsche en ee'l'l aard sche bestaan i pas i 'n den, J.oop 
der eeuwen persoonlijker - semi -~elagiaansche ttek van Origenea 
wordt hier gerna.tigd door den invloed van Philo on- •. De Midd.ela.a.r is 
in'J:;usschen ·Persoon: bij Hera vervangt d-e Zoon, Die ir.amer's slechts een 
rclatie. is, het · viriculum dat bij ons de eenheid bewerkt ~ 

In het Westen verkreeg deze conceptie invloeg op de beslisstingen 
der nfeer- semi-pelagiaansche dan augustijnsche Synode v~n Orange 
(529) •' . 

Boe.thi- · B. :®e conceptie vao Gal. i8 'nos daarentegen vend in Christelijk mi-
es lieu pas otistreeks 500 ingang. Ook he.ar treft meh het eerat in het' 

Oosten aan. Kort daarop komt ze echter ook in het Westen voor, n ·.1 .. 
bij Boethius (480-524), den auteur nede van h'eii. bekendo D e c o n .. 
s o 1 a t i' o n e ·• p h i 1 o s o p h i a · e -· Vc.n de vertroosting 
der wijs~egeerte -· 
, Ook B .' , die v.regons z' n versta.ndhouding tot het o.nti-ariaa.nsche hof 
v~n Byznntium; a oor de' Got en in Ital ie ter dood 1-ierd veroord eeld 1 
bestrced het Arianisne. Intusschen bevredigde hem het relationisme 
niet: de Personen in God staan wel L1et elkaoder in betrekking, r.iau.r 
zijn juist daaroo niet met reln.ties .'ident; positief ziet B. hen als 
in het goddeliJke stibsistente vormen. Bovendie.n zijn ~le menschen 
niet ·slechts - door hun bezit van een lichaam - ' individueel, tmar te
vens, nijl in het bczi t vj.n een redeli'jEe ziel - de den mensche inhae
rente assisteerende vorn - ook .persoon. Dit geldt ook van het mensche
lijke ·in den: Middelnar, dat echter d'oor de subsistenta goddelijke 
vorn - van Zoon - wordt geassisteera. 

Te rug- Over zien we thc.ns het geheel va.n het vroeg-Christelijke denke·n. 
blik Ui t het oogpunt der cul tuurgescti;edenis is van gewicht, d.at de 

Christian.iseering vao een grieksch-helleniatisehe conce'pt'ie bier en 
daar met haar latiniseering samenvalt: merr denke hier o.a. aan de rol . 
van Augustirius ten opzichte van Porphyries. ' ' 

Wijsgeerig belangrijker is echter iets anders, n.·1. de verregaande · 
overeenkomst welke tusschen het asynthetische en het synthetiache den
ken in daze periode, valt op te merken: alle richtingen van bet paga
nistische denken komen 'ook i'n dat der Christenen vo'or en bij menige 
richting keeren ook mut. mut. alle concepties terug. Ten daze volgde 
het vroege Christelijke denk~n over de geheele linie haar pagunisti
sche voorbee19 vrij slaafsch. De Schriftuurlijke themata vindt men d~n 
ook nergens a.ls tdtale e'n radicale vooropgesteld..: zij \vorden eenvoudig 
aan de anderc toegevoegd• Vandaa.r da.t de wijsbegeerte in het vroeg
ChristGlijke denketi gecompliecerder werd, maar zelfs bij Augustinus 



- 75 

niet in Christelijken zin ,·. 
/ 

H E T TY/ 'EEDE STUK 
• 

DE WIJSB E GE:!DRTE TIJ DEN S 
..... 

DE MIDDELEEU ~!v' E N 

Karak- neze ·'periode maakt inderdaad de ":tniddenmoot" va n een grooter tijd
ter vak uit. Maar da n niet in dezen zin, dat zij de continu1teit van an

tiek en modern denken ond erbreken zou: wie dc.t meent houdt eene:r-
zijds geen rekAning met de patres en ziet aan de and~re kant het 
vroege Humanisme en de Praereformatic over het hoofd. 

\ia t de Middclecuwcn van die aangrenzendc en evencens synthetische 
1 tijdperken onacrscheidt is acn ~ekere distancioeri'ng primair van het 

vrn rk dG.T pa trcs en 'indirect vq, n de Heiligc Schrift. 
Dezc dista.ncieering .wox:tclt aanvankcli j k slechts in cen formoclc 

wijziging: za.kclijk is men hct nog gocd mot de patrl3s Gens; maar wat 
· bij dezen he t resultaat cener sponta nc bezinning was gowecsti word 

voor de refloctie der Middeleouwcn tot ce n a ls ge'gcven be.sGhouwdon 
en bcha ndclden inhoud voor didactischo vorwerking. Doze scholasti
sche trek zal nog meer gaan bcteekenen, wahncer iots l a tGr het Zuidon 
zich de taak der opvoeding van het Noorden zict tocgewczen. Pa a later 
komt bij dit formeclo verschil Gen me terie cl. 

1Inde e- ' H'ot de gangbarc littere.tuur . onderao'hei:J c men c a n dri..:; t nl perioden, 
J. ing n.1. die va n opkomst, bloci en vcrvr-.1. 

HOOFDDEEL I 

De periodc der opkomst. 

~Cc:. r uk- Di t tijdv.nk bcgint met bet v;;irza.meli.7crk vc.n Isidorus Hispalensis on 
to r cindigt met bet begin v~n den blocitijd der schol~stiek ~nd e r den in

vl~ed der go1mportcordc joQdschc en arabische philosopuie. 
Gctuigc bet verscbil in vorm komt men nic t da n za er golcidelijk tot · 

ccn gr .oo tcrc zclfste.ndigheid ten opzichtc va n de pre.Gstc.ti es der vo ·:ir
ga n-gors: 2.n.nva.nkclijk beperkt men zich · ertoe de opvu.ttingon uit de 
oc rste c ow7cn dc r synthase; zo'Jveol mogolijk tc v crzrnnelcn - men 
s c'h r ij f t C o m ·p 'i 1 ci.. t i o n c s - ; iota l a. tcr t r 2.cht men de vcr
s ch illcn in z.g.n.uc o n c o r d a n t i c stt to ha rms niccren i ; n 
p:--,s t ogcn hot cind dczcr peri<Jdc vrangt men h c t, cigcn gevoclcn tc po-

· noc rcn, en is de tijd dGr S a n t c n t i c c aan gebrakcn. 
I n::J .:; c - Yh t de richting b 'etroft ondcrschcidc men weer r o2-lisme, obj octivis-
1i r. g ma en subjactivis:mc. 

r. Hot roe.lismc. 
Ha t dra agt ecn ncoplatonisch en maostal cen monistisch kernktcr. 
Vc. n do vier bctreffon J c richtingcn kwam de cnnoatische, wijl sterk 

contm1.1pl ;;~t io f, allcen in hct Oost<::.ln voor. Va n de ovcrig·e dric ston1en 
di u V£i n Augustinus en Pscudo-Dionysios op don voorgrona. Beiden vcr
·Hi c r p c n bet occo. sion2-lisme, do. t in Byzantium tot Caasa:.r'.)papi~ en in 
hl"? t d e s t en tot landskcrkendom le id de. - Eriugenc.. (gcst .877), \een oc
c c:>.sionP-l istisch mysticus in h ot Weston, · aoc-c-crde L'..?,n do hofsch0ol van 
!fo,rcl de K2,lc -· Het was dit vcrschil, da t de g r'Jeiende reeks vah con
f lic t cn tusschen Oost en i'icst ceuwcn l a ng behcerschtc o·n in hct groot c 
s c hisr.1c.. vci.n 1054 die tvrc c wcl v oorg ood uitecn dcod gci.an. 

Bij n ~d crc bcp~ling va n d e v crhouding tussche n kcrk en st~at gingcn 
h at · nugustijnschc en het pscudo-di onysischa ncopl~tonismo echter uit
c cn. V0lgGns n ugustinus iramcrs had de kcrk met bctrokking tot don 
s t na t slcchts e:cn mo. t igcnd c t c>,ak, c n di endc hot p'Jli tiake leven van 
den christ oli j kcn st~at dczc gocstclijko lciding tc volgen. Volg t ns 
Di anysios daal'entcgcn stand hGt :..:. ndors ~ z.i. wa.s d.c v erh':>uding va n 
kcrk en st~at die vnn hct hicrarcbiscbc en hot niot-bicrarchische in 
b ot ~~rd s chc dccl v~n hct mcnschenlcven, zood ~t in doze· visie a an de 
1-{c::•k cc n gchcc 1 a nd er dt:'.n lout er tnc.:. tigcn d gc z.'.1g toekwrun. 

In do gcscbic J cnis ve,n hot t.7cs.tcn sp.:; e lt j it vc'I'scbil reeds in de 
v;r0cgo Ii i d ~Jcl c-: uwon c. <Jn r ol en zelfs cc n V '.: J rn ~"'.mc. T-:: n b cwijzo zij 

) 

; 
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hi ier een twoet.nl. feiten gemcmoreerd" Wnnnecr Ke.rel de G:::- oote in do 
Kcrstna cht vnn het jp,a.r 800 de keizerskroon, di e .!hij uit d ~ h n. nd Vc"n 

j on Pnus ontv~ngt, zichzelf op hct hoofd zc t , is dit a ugustijnsch ge
~acht . D~~rentcgon h~ndelt Gregorius VII itl zijn c onflict net Hendrik 
IV in 1077 n~nr arcop~gitischo principos. Waarraoe t cvens de gclci d0 -
lijko wijziging vrolke gcdurcnde die period~, a.ltl:c ns op hut continent, 
plaats vond is gotypoord : buitGn Engcland - a~t ccn Anselmus v~n c~n 
terbury bezc.t (gest. 110 9) - nt.m de invlocd ve,n augustinus gclei'dolij lc · 
c.f, torv:rijl die van den Ps e udo-Areopagict in de zelfdo Tilc.:. tc steeg. 

· II Het objectivi sme . 
A •. Mc sop·1c. toniach. 

Tor1.7ijl Bern . va.n Cl2.irva ux duc.listisch da.cht', sloten Hugo on Richc.'"'I'J 
-..ran Sint Vict0r in de vcrtc bij Augusti-nus resp . bij Fseudo-Di'.:lnysios 
~nn en ~ertoondc de school vnn Chartres den invl~cd v~n Eriugena~ 

B . Maso-aristotelisch. 
1 . Boethius nud in h~t ~atijn gcscbreven; d~~r d ~ or bezat de a~9-

s i stcntietheorie in hat Westen ecn v~orsprong, c l n istc oak zij voor 
Gi lbe'r t -&s Porrctanus (gest . 1154) ecn centrun. · 

2. Daarentcgen was hot relD.tionisme va n ver t~lingen afha nkclij k , 
die pu~ na 1070 tal rijker werden . 

c. De onderlinge vcrbouding . 
Dczc ':7e.s niet vriendschc.ppelijk: Berna r d vc. n Cl:-.irvo.ux trud c:>.l s .1an

klagcr tcgen Gilbert Porr otanus up. 
III Het subjcctivismc . 

Evcn~ls in b e t patristische denken onderscheide rae n bier mythologi
s ec'r Gnclc e n niet-mythol'Jgiseerande stroomin'gen. 

A. De eerstc zijd vartegenwoardigd door P . Dnmi~ni,wiena dualisrae 
z ond 0r dich0t~mie op grond v~n de almacht Gods de welra~tighoid v~n bet 
g eschGpenc bctwist, terwijl de d0or do kruisva arders uit den Bc lka n 
g e1mporteerde gnostischc c·oncepties va n Ka thar ..: n-Reinen- en Bogo
mi e1e ~ dichat omistisch zijn . 

· B . V~n d ~ nict-myth0logiseerende a uteurs aa cht en Kosn ogono-koamolJ
gisch en m~rnistisch Abela er j (gest . 114·2) . die , he r nclitiaeerond, bij 
Sabcllios ~ansloot, en Berengn.rius va n Tours, een individualistiach 
occas i0n~list; louter kosm~logisch on dunlistisch daar e ntegen Ansel
nus v2.. n Besa. tc, die bij de ac epsi s va:n Pyrrhoon, .. en J oc.chim va.n Fi :>re 
j ie bij h e t spirituo.li'sme · uitkv11::>.m, 2.lsmed a Ro~e:i_linus, ::lie, consequent, 
tot trithcisme v0rvi~l . 

HOOFDDEEL II 

De periodc va n den bloei. 

K~rRk- De 2c ph~sG is v~n de vorigo t c ondersche i den d0 or den invlocd der 
t ar invas ic' vc:.n c.rr.bisch on jo0dsch . cultuurg oed, d oor de kruist o l;f<:t _:1. 1Jl · ·· 

vordera. 
In do wijsbegccrte kw~m hot ~l spoedig tot de bcstudcering vnn d e 

o~sterschc comrJent~reb ~P het werk v~n Gr ieksche c uteurs . 
In 'hct rea lisme d ezc r ver t olkcrs d ominee rd e nia ·~ Pl0 to, oo.n.r .n.r i st o-
' ' teles. 

Va n h en , die op ecrstgcnoemde tcrugg~an, dient Alh~za n to word c n ge
n oemd', a ie in z 'n leer omtrent be t pe rspe c ti vis cb zicn, vi t e.li stis.ch 
den kt . 

Daar antegen is Aristotcl~s de uiJsgeer bij uitnemendheid ~n v oor A~ 
r~bicxen ~ls Avicennn en Averroes en vo 'Jr J o;dschc philos0fen ~ls Mo
zes J.ilc.iraonides en Aviccmbrcl. 

Nu zc.1 r.ie n hot c..r ist -Jtelisne Vl'.n :i.l deze c 'Jr.ir.1e nt <:'. rcn !ilet een korr.Jl
tjc zcut hebb en t e nemen : hun war k bernstte ni e t zc l den .op can onhis
t~ri s cha int cr prcta tie v~n Ar ist ~t e les, welkc d~ n b ov~ndicn ~ og in cen 
zij h ot 0ok niet - christ clijke , mr.nr raoharnme d~~nschc en ~fv~llig-j ood
schc synthase word ond erg~br~cht . 

Juist daardoor cchter 0ntb r a k het 'J0k bi er nict a0n nieuwe aspec 
ten . IF? dit vcrband verdiont r;rn t name de subjec ·tiv:isti s cbe visia ve.n 
Averr 0es vermclding, die, wat bctref t z 'n lcar der eenhcid vnn bet w~
rcld i ntt: ·' ~_ect, waar in de~ individueclG rede lijke ziel n2. den dood z ou 
w0rde~ c.pgco 0ncn, ha t mi-Oden . hield tuss che n de int crpret~t ies ve.n Aris
t ot~lcs II B 2 door alox~ndri sten e n G2le..n.i.s..ten gcgeven. 

Z0 owcl hc t aon ~ls b e t ende r s t ond uit cr ~~ra be t binnendringan van 
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. ' . don cch tcn Ar1st:it Gl a s in het ryc sten ni ot wei ni g in don weg. 
E~..,, c.r ::i..an don <"'.ndarcn kC'.. nt bovord.ard on juist doze bijk0r..lstighodon hiEl"l' 
::le it:iport vc.n ::l.ristotclisJorc'nde- concepti a s, die hot ::>p den duur v .:rn 
de nc'Jplr..tonischo ging winncn. 

· I ne rc~.liston. 
' A. Hot r..11.'>nistischa nc0pl2.t1Jnisoc. 

1. Do aug""u.Stijnscho richting vinjt raen bij Bon~vcntur~ (gcst. 127 4~ 
dio in z 'n t1ystic·k bi'j Hugo vc. n Sint Victor c>.f'.nsloot? O<Jk z 'n st elling , 
dr.t hct licht - a.w.z. het notherischo - de' gemc cnschr-.ppclijko :'v')ro" 
o.llar' lichcmcn is, gn.:'.t i:ip An<'...X<:'..gorn.s tcrug. 

2. Het nre0pngitischG type komt bij Vitolo uit Silezi~ voor die 
vit~listisch den~t on in de +ccr omtrent het pcrspcctivisch ·zicn bij 
Alhr.. z'on P.anslui t. · 

3. De richting Eriugenl1 tclt in hot W'estc n - t c nga v0lge vc.. n het 
schistr..? - goon 0rth'Jd:ix.s n ~.e..nhc. ngor meer. 

4 •• Die vnn Syncsi~s komt bij R~yra0ndus Kullus (gest. 1315), oo
t r c nt goddelijke . prc.edicaten en 01:itrent rclc.. ties d 0 cm2..n:i.tie va n da 
wcrcld ui~ hct ~~no te kunncn va rst~nn, ocn groap, die l Bter Leibniz 
Z IJ U b 'JO'ic n. 

B. De nristotclisc c rendo ~ichting • 
. 1.c. nvc.. nkclijk hnd ~ij met gro0t c m-:ioilijkhcc n t v krunpan. 
Dn l".r was allerecrst !.1 0 trc:. :.H ti e in het \iest e n ~ zij dr:icg ecn sterk 

ncoplc.. tonisch kcr~ktcr, wat niet slechts tot de var0ord c 0ling ven 
Roscol~inus, mao.r ook tot de c'Jrrcctic vc.. n Gilbartus ?orrct~nus h~d 
gclci d . · ' 

Bovc t1dien hadden somr.1igc v oorst n nd ers der nicuYre ri.chting - '.).<:. .. 
Th 'Jo.a s v2,n A.qr.:dnor - c.e..nvnnk0lijk Averr~as · 2.ls gids gc kozun, vmtr 
t'J a n ecn cor~binatic r..1Ct hct ·iGhristcndon 'Jnraogolijk bla ck, bij -
g;· r 110.n· B:r.cb~nt mot oon no0dapr0ng, der aaubbc lo vm . ....,rheia ·1• Vif',s ge ~ 
e in::li gcl . . - - , 

Z o o r cstte slcchts n.a.nslui ting hetzij bij d on vr ·..:. ogcn ~"'rist'Jtol.::_s, 
ho tzij b'ij aen rcH:.listischc ot1werking v2. n subsistcnticleor of relr. -
tionis~e. . · 

Docb ook da arbij kon hot ni a t blijvon. Want, gegcvon de neopla to
nischc tr ::i.. jitic inz -:k0 hct d'Jgl"J.a, kon me n n aoilijk wet da nrist 0tc
lici ui t den tijd dcr ecr s tG syntheso n e e non', act zul:k cen conc ~ p
ti e in .J G Heilige Schrift ·~ o vinden zou zijn. Oclc ten deze kon nen 
intusschen va n d e ~rnbische en joodschc synthesc lecren, die inr1crs 
::l e 2.ristotclische g0dsleer · eo111erzijds hnd 0::-..nvc.2.rd en '..". nderzijds v a·n 
c igen r.10he.E1medaanschq en '.1fvn.llig-j oo d sche belij de nis ond erschoid en• 
Volgdo n an nu ve.. n Christelijke zijde dit voorb ccld, d~n kon non bier 
nict s :1_ echts in J c "thc".>logi2. christinna " de noopl[>.t'.'.>nische lijncn 
h::'.. ndh ,..~ve n, n~ ri.r h n:.'l men tcve ns in d c wij s goo r i go t he 'Jl agie ee n b r.sis, 
ap rrolkc de Christenhcid m0hn.mraed n nisnc en j 0dond or..i kon vntm.oet €n• · 
Zc1<J lm~.u h e t hier t c t d e on dc rschoiding vc.. n t h oo log i c. rw.tur nlis en 
supF'. n['. tUr G. lis, wo. n.rbij n on ::le.. n dn tg ono r c kc ndc , •7c.t men ac.n .1.rist1J-
t 0l.::;s ontleende en n-:: t n 0hammcd c.nisr.10 ~n j<Jd .:: nd om gen.e on hd. · 

De nicuwe conceptie wist in breeden kr i ng do hcrten te VGroveren. 
V0or dozen gang van zc..kon ~~lt het ni0t n 'Jeilij k n oer a ~n ~ ~ n 0or
ze~k ~an te gcven. 
De . d ie~ste l ng vol in Rona ' s leer on trent hot beold Gods. Reeds do 

syn ode Vr>.n Orabgc ( 529) ha d ond cr den inv::ocd V<"'• n .TiJhP.nnoe Uaxentios 
de Augustijnschc leer v~ n je totclc verdorvenheid dos menschen en de 
souverciniteit· dcr gon::-.d o' Gods v ci or con conceptio ingeruild, die het 
seai-~alagianisrae n~derda. liottcrtij d h~d daze tcndenz gcleid tot da 
loer ant, tcrwijl de ft natuurlijke " gcn ~d c bohouden bloef, d~ "be~ 
vcnnatuurlijkc .. d00r de zonaeve.1 varl0ren wo.s, mc.c.r · bij de verloa
sing \1cor als ":3 onum supor f'.dd itm:att .'.l. r,n d e n<'. tuurlijkc rrnrd toe go
v0egd. '\7r.n.rmce hot bcgrip 'dar gcn :-~de in don zin dcr Schrift di:i'Jr de.t 
d 0r Gri~ kscho "chRris " -gr~tic, in den zin vn n bevnllighoid- w~s Vwr
drongcn. Bij dezo 'JpVRtting nu sloot do ond crschc iding va rr natuur
lijko en bovennatuurlijkc theologi-0 zond cr v eal n ocitc n~n. 

Als t wec db oorzaa k di ~ nt hiar hot conta ct vnn Christenen. met Mo
b~mne d nne n en Joqen gedurende on ten gcv~lgo v~n ao kruist~ehtcn te 
vr 'Jrden gen<J emd. Mot de Jodern hc.d ma n i n11-:iers het geloof u.a n het oude 
tast 2.111c nt gcmocn en dG H ohc,n11~ed r. ncn ontzngcn zo'ovirel J')dcn <"'..ls Chri
t Gnon, cmd~t o~k hun g3l~of Gen boekreligic w~s. 
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Tc rrnl0ttc V'crgct c men n i.:;t d c ontwikko ling ::10r vcrh'JucJ ing tusschen 
~<:erk an stP.~t. '.le.nneor in 1077 de Pc:;ua ovcreonk0r..istig de leer d.:;r 
nardschc hi~rarchie Hendrik IV in don b~n aoet, overwogen de kour
vorstcn erustig den keizcr vr..n zijn wa~rdighcid vcrv~llen to verkl~
ren en moet deze zich n0!?.r Cr.nossr.. spoedcn, om Gregorius VII zijn 
andcr~arpenheid tc betuigen. Ma~r wanneer in 1254 opniauw een paue 
0vcr ecn koizer den bnn uits~re s lcy, s0rtcort dit · politisch gcan on• 
kel effect: nicL1t>.nd luistcrt. De cultuur in 'Jest-Eur'Jp1'.'. word blijk
ba~r nict mcor, zo~~ls dcstijds, daor ~~ kerk behecrscht: hut st~~ts
loven r>.lthcns hr-.d zich vrijgorJo.~kt vc-,n de kerkclijke suprent.1.tic. 

Over 'di t 1 -· .. ntste ·kc>.n r.1cn zich, tot op zckcro hoogte, slcchts vor
blijdcn. Toch vcrgcte men nict, dat, juist do0r de R0omsche vurcen
zelYiging Vl':.n Koninkrijk Gods on kcrk, in dit r~1ilieu de bevrijding 
ui t do knellGndc band der kerkalijkc supreL1.."..tio ·t;cgel.:?jk eon losko
ncn v0n hot Woord Gods' b0teckcndc en dus con steeds badcnkelijke 
saecul~ris~tio inhicld. 
~l dczc oorzcken, ~ic wcllicht nog not andcro zijn te v:roecrdcran, 

lciddcn crtoe, dqt de on ·.krschoiding vr>..n "ne,tuur" en "gen!?.de" vrij 
spoedig inge.ng vc>nd, ?..lthans' in die kringen, vrnlko in de wijsbegoer
te bij AristotelC:s aansl0ton. En dnt dcden nict wcinigen. \lc.nt z.l 
vcrscbilde nen in tempo ~n in g'r~"..d v~n consequentie, principioel · 
v0lgcn AleX['"lder . V?.n H..".lcs ( plr•·r.11175- )1245}, J ... lbertus' H(?,gnus (1193-
1280), Thomns Aquin<'.s (1225 - 1274) en Duns Scotus (pl.L:l. 1270 - 1308) 

, \ltcn deze dezclfde lijn: ~llen denkcn nc~platoniscorcnd in aa theo
J . l".lgie christio.n<:>., daarobteg_~rn e~ristotaliscor~nd in do phil-Jsofie. 
t- \1{'..t doze d0nkers uit den bloeitijd dcr schol"-stiek op wijsgecrig . 

gobiod v~n Glkandcr onder·scheidt zijn primair vcrschillcn dio op .~
ris·t0·tclcs z~lf toruggc.an. De.arotl op dit punt slcchts ~en enkele no
tatio. Albertus Hr>.gnus zct de lijn voort, die ve.:n den vr0egon .. :1.ris-, ... . 
totclcs over Str~toon en Bo~thos van Sidon loopt. O~k hlbortus ~ul-
digt in de, leer dor bcweging de theorie vo.n dGn fluxus formarum. De 
ovcrige concepties gaen op bet l~tc moso-aristotalisme uit den tijd 
der p~tros terug, d~t zij in re0listischen zin oobuigen: Thome.a, 
f:1.lexe..nder van Hclcs en Sc0tus achten het zijn (dc.t ook de zijnswijzc 
der wot omspant) en de wezenheid (het universeGlc binnon den kosmos) 
rccol 0nd0rscbcidon, al c0rrigceren zij deze ~lge~e~nc Stelling in 
Z'.."'l <Jvcrre els zij, erkennend, dat God niet o..~n de 1:ret onderworpen kan 
zijn, bod~0lde ondcrscheiding v~or het goddclij'kc ophoffen om haar 
des tc s~rcnger voor ae sahepselen te handhavan. \Tc,t hdt verschil 
tusschen Thor.las ecrnorzijds en i1.lexnnder vr.n Re.lea en Scotus un.n de 
nndera kant 0p wijsgearig terrein bctreft, dit g~at, golijk reeds 
vro6ger werd opgemerkt, op dat tusschen subsistantietheorie en rcla
ti0nisDo terug. 

Een twcede' verschil rG.akte de l',lUaestie van intellectualismo on 
volunturismc. Het ge~icht dezer spanning <JVcrdrijve men niet: zc is 
minder sterk dnn de z0oeven · aangestipto. '!at reeds daaruit blijkt, 
dC'..t ze in de thans aan de orde zijn'de' periode de Francisco.nan ver
decld hield, tIDar dit raettert~jd, n.1. sinds hct opkomen der con
trJv0rs Thomas - Bannez, o~k de Dominicanen zau doen. 

Onge0 cbt dGze prir~~ire en secundairo verschillcn verbindt daze den
kers bchBlve bet ~ristotelisme het feit, jnt zij, ondanks hun onder
scheiding v~n natuur en genade~ inzake beidc terroinan een realis
tischc conceptie VJlgen Gn dus tevens zoowal op het eene als op hat 
~ndcro gcbicd con partieel ubivers~lisme aanhapgen. 

II De anti-realistcn. 
Zij huldigcri ' in dcze peri~dc n~g goeddeels hat particele univers~

lisrae, aanvnarden du& een essentie onafhan~0lijk van allc 11 ~6Jltiston
tie11. \.rut hen tcgcnover de ref'.listen typecrt is dit 1 dct zij bat 
rccel vcrscheiden-zijn v~.n ossc en essentia ook in cle scheps'elen ver
wcrpen ~· 11 ctian in creaturis 11 stellen zij zijn en wezen idcnt. 

Objcc- h• De obj~ctivisten zoeken do easentia oak bij de qualiteit: 
ti vis-va.n-d-enr -'hunoro~t:le ::ti-s-c.u.saies over :•wi theid 11 enz •• Dezc richting 
~c vin1t Be~ bij Hendrik van Gent (gest. 1293) en Godfricd vqn F~nt~i-

ncs (gc'st. 1309). ·. 
oubjcc- 'B. Ook hat subjcctivisme tclt r1ccr dan ccn richting·. I 

tiYis- 1. lict univc:rso,lisrae horleeft bij "'~:1alrich vc-.n Bona c.a. nls bij 
BG D~vic v~n Dinunt. Ecrstg~noendc sluit indirect bij llaxiraos C0nfesaor 

e.an. 

I 
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Daarent Ggon d ~cht D~vid va n Dinant scherp dcistisch; dus is z'n con
ce pti e ,het res~ltaat deT christinnise cring va n die, wclke we bij Xo
noph~ncs lccrden kennen. 

2. Ov~r vcel grootcron ~nnhang b e chikte h e t par tieclG univers~
lisrae : raen vindt het in de l eer der innerlijkc vcrlichting vcn den 
vit nlist Roger Ba con, ecn spiritu~list a ls d 'Olieu en bij ecn gewel
digen erapirist e ls Petrus Hispa nus. 

Terug- Vcr geli j kt n cn de peri0dc vc. n do 0pk0mst dcr scbalasti ek rJet har..r 
blik bl0eitij d , den blijkt jat, On de nks d e vl0edg ) lf va n a ristcteliscb r 0-

n.lisr.1c, 0ok hat antireo.lisr.1c c .. c.n kracht won. \lc. c..r r.1e ;; vie ecn tondcnti c 
~P net sp 00r zijn, di e zich in de sl1Jtpha s e - n0g st 0rkar z0u doen gel
den. 

H 0 0 F D S T U K III 

De pc riodc va n bot inncrlijk verv~ l dor s ch ola stiek • 
• 

Inl e·i- Ree ds kort na den :1'J ~d vc n h.~cr gr"J-:Jtmecsters ·trccdt in den kring 
ding d ,,; r sch0l 2,stick eon duid c lijk r.10rkbnre kentering in; he;t re e.lis~1a 

•."-J rlicst· vrij vrnl. ove rml terrein. Do pcri'JdG van h ot v c; rvc:. l is 2.an-. 
g ebr 'Jkcn. 

Buite n de wijsbegcertc blijkt dit uit den.wrr.10.nonten fcllcn strijd 
tusscb cn kGrk ea st~~t Jvcr b e ider bev 0egdhoid - o.a. uitkomend in 
do pa uselijka ba llingschap, d0orgebra cht t e .Lvignon, d ~t daardoor 
cen bolangrijk c0ntrum van cultuur ~erd -, uit d~ worsteling binnGn 
do ko rk tusschcn curia lisno en concilia rismc , uit de vclo en va 3k 
l~ ngd urige o:rlJgcn, an uit de ovcrc l Jptrodandc nation~le en oeco
n0mischc spanningen. 

Voor: cle wijsbGgearte zijn do 'J -Jrz:J.kan V<:'..n doza inzinking zo:nrn l in 
he t r ec..listiscbc 2.ls i 'n bot ~ .. nti-rca listischc lm:r.1p t .e ZJ L: kon .• 

I Ho t renlismc. . 
Ti jd ens do bl~ei der sch~ lastiok was, na~r we za gcn, in de pbil~~ 

ssphi c de leiding van betbe~platonise~rende naar het erist~toliso a~ 
rcnje rea lisrac overgegaan. Eon dar oor?ikken nu v~n het thans te be
spre ken vervnl l ag hierin, dut de · aanhangers der nieuw ~pgckJmon 
ricb ting reeds spJ edig 0nd6rling slaags raaktcn. 

Bchalvc 0vor d e reeds vr0cg: r gememoreorde punten van vcrachil 
liep ce strij d voorn~melijk over de plaats vn n den weer horstel1en 
kcr kst~at: rcss0rtecrt ·dezc ondGr . de bovennc tuur of ender ja na 
tuur ~ In h ot eerst e geva l zag hat pauselijke H0f - de Curi e - zich 
de t eak toegewczcn in de ondcrlinge vGrh~uding der overigc steeds 
meer aan g0uddorst verslaefde staten de gcrechtigh6 i d te b~ndbaven 
c~ n~est ee n decl dor rechtswetcnscbap bij de theol~gia christia na 
o l:ld e rgebracht ( curie .. 1--i sme) • . :~~d ere r ea.li s t en da~.rebt egen end .:. rschoiG
den den kerkstaa t ~ls staat va n de s~crGmentskcrk, rckendcn de n wr~ · 
st e n tot do "na tuur" 1 de tweedo tot ~ a e genade", en zugen de veTh~u
ding v~n de kerk tat alld staatslevon - dus ook tot d~ t in de kGrk
st~at - ~ls een mntigen ae. 

Derhr:. lve werkt.:: zelfs binncn den kring der 1c:>:.nhangera va n bet, 
naar vrn za..gen, 2, ller1:iinst neopl2.t~rnis:c:be schcrnP, "no. tuur-genado :• hct 
'Jude verschil tusschen a re0pt1.gitisch en e..ugustijnscb denkcn d ·)or. 

II Hat a nti-realisme. 
Van d o dubbele v c rd e clclhcid i{}' r--e a li..stisch r.iilicu kon nat nnti

rac. li sme slecbts profij t trekken. Bove nd ie n he.a het a oor de t 0ei,1ij
z i ng vn n de wijsbogorte ann hat gebied dc;r 11 rn".tuu'ra raeer a.rr,1slt'.g 
v oor de 'J ntwi kke ling v.nn oigcn visio d ~n voorh~en. DezG vrijheid 
b leef intusschon bapcrkt doo r de trnditi0ncole binding a~n de ter
minJlb gie der na0pl~t0nischa synthese in de bavGnnetuurlijka thc?
lo gic. Hct ge volg wo..s, d?,t de spanning tus.scbcn bad o cl ~ e thcrol":Jgi c 
e n . do wijsb .:; geerte bel2.ogrijk t".1 cna:o: was doze bij Th-J1"J<'1. S c .s • . ~ _ 
s lech ts con van ne0platonisnc en arist'.Jtclisrac gG wo0st, bij ae nnti
r c0listischa v~ ~rstnndcrs van het scheme. natuur-t~n6j c v~rbond . ~it 
verschil zich raet d£". t ve .. n ree.lisme in de ,~ho'.Jlo g'ir, christiand en van 
abjcvt i v isno af subjectivism& in de wijsbcgeerta. . 

Y!il n a n don g!"'.. ng v?..n zeken in de l <J. to sch :i lc-.stiGk g :H;d Te.ttcn, dc.n 
Z "'. l De n ccht cr bo1:w.lvc dit gr '3e i cn VP.n j c apr.nning, dnt 8.r':.n o..llc 
R -. -.::.i.sch 1", nti-r cclis~Ja inbr.aront is, nog t wee 2 .. ndcr .:; · trckka n in hot 
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'~ '.:g :T:: .:; tcn boudcn, n.1. de vorschuiving in den kring dor e,nti-ra2- 
listi s chc p~rtioclc univers~listen van het ~bjcctivisn~ n~~r hot sub
jovtivisr.1c on den strijd tusschcn univcrs <'.lisnc en ind'ividuulisn c;, · 
dit:: de a ['.nhangors va n hct subjectivisr.1a vcrde old hicld. Zco iW':):r:GJt ~~ 
sitQ~ti c ~3n hot cind dor lii~Be1e~uwen hot schor pst 3otypocrd j o ~ r 
do 'tcgc nst e lling tusschcn uystiak o en individur, listischo subjactivis-
ton. · 

i i... Bij ·: ,,:; .:;.:: rst a g ri;,ap 1Jnd 0rschcidc r.ion d e contr~,di'ct0irc on 
h'.Jriz ·:mtc. l o richting in Duitschlt".nd (H-eistc;r .Eckchn.:rt c.s.) en d.;; v 
vcrtic2.lc pscudo-neoplatonischc nystick in Fre.n krijl~ (Pierre J 'ailly 
c n J . G\; r z 0 n ) • . 

B •' Ond er de ind i vid ualisten schuilcn vo ga ls ve. n zaor diverse 
p lui1:tC',ge'. 

1. \ ;. Ockh2.n (g r:st. 1349) dankt :rayth0l'.Jgisoc ro nd. Z 'n dualistic 
Z'Jn dl.; r "t:l ichot:mie zict, avenr:. ls M£-.. rci0n, di tbcistisch hot nic·t-trr. ns 
ccn dcnto ~ls hct g cbied v:i. n dc D god :L. r "n.:; t a , dL'.D.r ont.: gc n don tr an s 
cen d ante gad a.ls do g ~ d V G. 0 h c t 11evango lie 11 , G<Hl t cg c; nst c.lling die 
no n dus v0or ~l niet met di e v~n n~tuur e n gc nedo var 0a nzolvigcl 
EorstbtJ d') e l d e god is niet . zon ::'lc r n cer d ~ g".) d v2.n hGt kwndc. !.Ie.e.r hij 
is ~itterig en bove ndiem bedriege lijk: bij het gabruik vnn de s a cra
uc nt o n b cwerkt hij, dnt water, uijn en ouwcl ons ~ls Z')odenig ~~n 
blijvcn ~aen, o~k ned~t zij reeds in blood en vlcosch vcn den Christus 
Yer ?.. n'd era zij n ! 

2. J~nder-O individualisten oaarentcgc n verwcrpon het nythologise c 
r.:; nd G d e'nkan. De beln.rfgr ij ks ton a e nkan k'JS:m')gono-kosm-:>l 'Jgis ch en mo
ni s't is ch. 

r'.. · Pri0riteitsleer vilndt men bij ankcle apecul.:-.tievo pbysici. 
Vt>.n h e n huldigt J. Buridc:,s; de luider d .:; r P r.rijsche scho~l, de vit c:. 
listiscbe impetustheorie: z.i. st~t physische bcweging uit een W2.JP• 
Da c.:rtogcnovor lc er de oGn c.n der . de ri::it ..... tie dcr· aercJc oo eigen o. s. 

iJ . \7isselwerlcingsthc 0rie treft no n bij Joh.do ilir;icourt nan, die 
~ nthropJ logisch denkt en 0 Gn der v oorlcopers vcn· Desc~rtcs is. 

c. Tbt de dGrdc gr~ep behoort Nic.d'~&trccourt. Toch is hi c r iots 
ni ou.ns , \il. nt in do twee ev a m'lij d ige lijnoo, door h0t po.rc.lle'lisoe 
gclco rd, ontkont z' n i01:1aterialis1:ic h'3t bestc.?. n dcr ondorste. Dat 
dcs ondc nks het procas verloapt ~lsof hot pnr c.llcl is raet cen re e ks 
physi s ch c gobGirt criisscn valt z.i. d~er nnn to e to schrijvon, dat God 
zclf rcchtstr oaks onzan geest idcBon (irr don zin va n 0ordcolen) gaeft 
welka :rnze geest met elknndcr combine·ert. Bij dit psychomonisr.io zou
J an l c ter Berkeley an Euoc a ansluiten. 

Ovcrziet men het tot nu toe gemeworeerde·, den blijkt h et donkcn 
d Gr I.li dd c le0ur;en bijzondcr rijk gevariee:rd. Te r wijl toch 1 vmnnc0r 
E1cn slcchts gcduldig c.n8. lys ocrt, de vcclha id all crlilinst v0r w£l.rr c nd 
! !l'..g hccton; de.ar hoofd- e n ncventypcn vrij dui dc lijk uit hanr zi j n 

l ~'- f t c l ezen. ------

H .E T D'ERDE STU K 

D 1 T E R U G K E E R 

N ~· ~ ; 'l. R D E E E R S T E. S Y N T H E B E. 

KP.r r. k- Gelijktijdig mat h6t inn'€rlijk v -s rval d-s r schola stick trced t oc n 
t or f, ehe c l Gndcre strooraing op. Zij is vrucbt va n cb n critiacbc bczin

ning op de wonschelijkheid dcr tweede - synthese. Deza bazinning v0c r t 
tot ~fwijzing dor scholn stiek. Eon brcuk n et de synthese ols Z') d ~nig 
bc t~0kc nt dit echter niet: nen grijpt sloch ts op die ·dcr pntres ta-

. ru cr . 
Ind o e ~1 In cl c wijze, waa.rop Ii.len d_it doct g ·'.2. t man uitecn~ ton dezo 
ling 1:iet vro c:go huu'.3. nisme lijnrecht tege novar de Pr l:'.erGfor rJP,tie. 

\ 
I 
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HOO FDDEEL I ·ti 

Hct vr'.'.logc hur:nnisr.10. -------== ---s 2:: ;; 

IC?.rsk- . OndGr "hur..ianisrrn" vcrstr:-. D.on hior niGt die; gcc stesgcsteldbcid wel
'ter ko do g~ngb~re wijsbegeorte crtoc brgngt hare concepties zonder hot 

licht der ".,·o'Jrdopcnbaring op to b0uwcn, !:>Lld2..t 1!1C:;n de plaata van dGn 
rnrnsch in den kosn0s prir.1air nict .door z' n bet'rekking t<Jt God bc
pa.al::l e.cht, m~nr hm.1 los v -:.11 de ze rclr>,tie zic;t. '."!<'. nt 11 Humr.nisDe :: in 
dezcn zin v~1t in de gcschiGdonis der wijsbcgecrto ~lle eGuwen door 
0p ta mer-ken. Ylr..nncer hi or Vr'.n °bumc.nisr,10 11 spro..kc is, doelen we op 
eon -beweging, die nict z 00zcer ecn ~lgcmcon ~ijsgGerig, , o~nr een 
spcci:o..a.1-, ne,jer con pe.ed:J.gogisch steupel v urtoonf., en bovcndicn in 
de 10o p der ceuwen nu en dc.n tijdelijk' stcrk n~cr vor·en dringt, lTu.".2.r 
m<'.er l r'.ter weer gehhel ::>p d on e..cbtargrond k-:n:lt, r.1 .n . vr . cen inter1:U. t
toorond k.'.'.r3ktt.r drr>.1:>,gt, zoodc..t het zin heeft eu n eerste, twee .:.. dc 
en dorde hur.1r-,nisme to ondorschciden. 

Het ee rst e bur.mnis1:ie, dc..t 'J.P de g r.Jns tusschon do Il iddclee tn7en en 
den aiauwan tijd st a~t, ondarscbeidt zich v3n z'n baide opvolgcrs 
in t vreeerlei opzicht: het he,d z'n ccntrun in !'t:olie en stclde n~ch -
gelijk bet t weade - het r~chtstreeks contBct ne t je Griekon, n<Jcn · 
z00C',ls hct dcrde - sc'hcionhcidsbeleving, r.i2.ar de rhct'orischo n<:>,vol
ging <:>p don vocirgr0nd. 

Binnen dit acrste hux.io..nisne nu onderscheidde non een vroege en eon 
l~te phase , van welke de cerste synthetisch, de t~cedo ~nti-syntbe
tisch is. 

Hct denken jer vroege humanistcn, wa.2,rt00 vrc ons thans bcpalen, 
drcog een synthetisch k'.lr2,ktcr, t:12.ar onderscheiddc zich Vl"\n d at :Jar 
lliddcleeuwen door : hu~r anti-schalas tischen geest: de orientatie aan 
de pc.tres was hier ce!f directe; bovcndiGn r 2.0kte zij prii:Jair nict 
bun conceptie, rJ.aar hun paedagogische houding, nG'..der bun orient 2-tio 
~an de Grieksche cultuur. 

Begin Het begin dezer bewaging brangt man niet zelden raet de ov~rkocst 
v a n Grieksche ge lcard~n naar Itali~ en net de val van Conatantino
pel (1453) in verband. D0ch gono~mde ovcrtocht bGgon reeds bij dG 
invc.sie der Turken in den· B<'..lkan. Bovendien was de herleving van 
het hum..:'1.nisme ul-lcrminst a.o.n de komst v o. n bodoelde Grieken toe te 
schrijven: het pr-.,ed~.gogischa hunanisme was nict helleensch, Inc'lar 
r :n:ieinsch vc;, n karn.ktc:r on de hernieuwdo i::>rient <:'.. tie ve.n bet 'iiestcn 
n~n het Oosten vargda niet een rechtstreekschJa invl~ed. 
O~k in dit gcval ontbr~k a~nvunk~lijk direct c~nt~ct. v~ndaar dat 

h&t begin dezer bcF0 ging vrij wa't vroe ger d2.n 1356 tG dr..teeren valt: 
buoc.:.n i sr,1e vi n d t r.Je n -·,l bi j Dante • 

Re6 ds terstond varschilt het door den pr~ctic~lon inslag ven da 
rnE e st2,l raeer' d id2.ctisch en da ~i.rd 1J0r the <:iret is ch gei ntercsseerd e .. 
l!Iiddcleeur.:e n. !"fonr do..arora is de toon nag 2..llerminst ·onchristelijk: 
tien oriontecrt zich bij voorkem.11. aan bc;p.'.'..alde p:-.trcs. / 

~anvhnkolijk doorziet men de ondarstellingen va n eigcn streven ~ 
D~n tc no g niet hcldo~: Dante ( 1265-1321} schrijft z'n cerste werkan in 

d(; v:il!cste.e.1 en hccft·, l:loewol zelf n.e.ri B:iethius georienteerd, nog 
respect v00r ..... vcrroes. Pc.s le.ter bezint hij zich 0p het vcrschil 
tusschc;n hct · ~ I,tnliaansch on hot LGtijn en stelt hij het conte.ct 
met oigen tijd geno0tep a chter bij de nav0lging v~n do · romoin•che 
Christenheid in h~ar p~cd~g~gische oricntatio n~n ac Grieken. Daar-

Pe.:- _,_ ·. J1eG str0okt, ~fo.t vo0r Pctr2.rca ( 1304~1374) in z'n aers·te· j2.;qn 
t:rnr- .. \.ugus tinus nog hct lichtende vr:iorbeeld is: niom...;. nd vm. s z.i. z0ozee11 . 
oe e ls de' bissch~p ven Hippo tegclijk Christen en culturoGl hocigstacnd 

Ronein· De afstf'-nd die hem vs.n z'n voorbeald schc·ia:ja bleef echter 
o~ k Petral'ca ~anv~nkelijk nog g0eddee1s v~rborgen. P~s tege n het 
ni dde n der vecrticnde eeuw maaktc a ~ z0 nGiJVQ houding voor heldcr 
inzicht plu..ri. ts. B'cdocldc vdjziging is ·v.,oral too te schrijven aa.n 
het r:Uslukk-:;n der p')gingcn vcn Cola ~i Ri~nzi, tij::1ens je .... vignon
sche bnllings·che.p :'.lcr CuriG 1 te Ri:>me de lc.e.t-rooeioscb<:; tocstc..ndcrn 
tc herstellcn. Indian- het ergo'ns mogelijk ware gewacst, het ~er·ie
Jen ta docn harlcvon, 1an hicr. Eo toch bleck hct niGt doenlijk. 
Daze .ontnucbtcring kwockte bij Petrarca eon bcscf van distantie1 
het It 8. lic dcr voorticn Jo ec;uw was enders d~l'l dat van den christc
li jk~r onoinscbc n kG izer tijj: tusschcn deze tuec lag de invasie dor 
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L0ng 0bcrjen, die nu cen~n~l, evennin ~ls cenig ~nd c r gebcurcn in 
ho t v crlc dcn, ongada~n w~s te m~ken. De ~~rst c rca ctic op doze ont
dekk ing was .: e n gcvael van n ncht e loosheid. 112.c.r ap don duur kwc>.n 
h €t tot eon v 3rhe ldcring va n het inztcht, d ~t h~ t gean zin had in 
de toekonst h Gt v0lledig' herstel ecncr wer c l d ta vcrwo.chten, die 
r e e d s eauwcn v~orbij w~s. He t streven, de tijd ·dar patros . tot 
n ieu-ru lev en t e wakken, zict hier, rijpe r gci.nrdcn, a f vc:i, n eigcrn o:ra
gcving , on zich t0t de ncv~lging va n he~ idca al ' in oigen l evon te 
b apar ke'n, . wa.:.rdoor het zich op dcze rairaesis t e ster kc r conccntrcc
ren kc.n. 

Evan bui ten It G. lic vin'dt' men bot vroege hurl<~nisno in c.ndaren vorr.1 
Cus~- b ij Nic~laas Cus~nus - a. w.z. van Cues, bij Tr ier-, letcr bisschop 
nus in Ty rol. .i-;.a nvc.nkc lijk was -oc nw.Plnt onisccrc nd ind i vidu8. li st, di{;; 

0p kGrkclijk g cbiad tc gcnovGr de curialistcn allo heil va n de con
cilics vo r r1c..chtte ~ wan no er doze richting de h2.ngc nJ a quacsties cch
ter goen st np nadc~ tot d a 0p lossing br e ngt, gaat bij n~ar de par
tij d c'.r Curio over. En v1ijs gc crig n::-..ar d e leer vc.n rJc:.kro- en mikro
k a sDos~ Ba i j a ziet N., her ~klitis c crend, ~ls ccn conb eid v~n tcgen
j c c lcn. Zoo vcrbindt hij het ccl'ntr e.d ict0irc v c.•1 Ec kch;"),rt's visi c 
act hci t p~rticclc univarsa lismc. v~~rbij ec n typ isch w~thamatischo 
~pvr, tting va n hot hcr~clitische v e rsch il tussch on d e onz i ch tb ~rc 
en zicbtb ~rc 11 a~ .. nc n.voc ging" in d en zin v ;,n dc.t tusschc n on e in :i i g en 
cindig hdt bccld in de rich ting v~n c cn g e christi a nis ccrd noopytbB
g0rcisme voltooit. 

/ 
HOOFDDEEL II 

De P~aor c form~tia. 

DtJ Pr e,c r Eformr.tie tar.1t n0ch uit het unive rs'.:',lismc der r,1ysti.e k 
noch uit h ct individuc. lisn c va n de Broeders des geme cnan lcvcns, 
nn.2.r vril P.nd c r s benr, dc rd warden. En wel vie. h'L,ra overeer.st orn:1ing 
r.wt e n hne.r vc rsch il v o. n het vrocgG humi:tnisme. De ovGrc c nst cnmi ng 
li g t dc. E'.r in, dCT. t no n -syntbc t is ch, ma.a.:! t ev e ns c. nt i-schalasti sch - op 
d o r. tijd dar p['.tr os en r:ict no.me · op ..... ugustinus t.o :i;uggrijpt, tcrwijl 
h c t vcr s chil ui tk0r,1t in de vo'1n'ke'ur niot v oor hct Roacinschc, 1~.~r 
v oor h c t ocht.:..Chr·istc;lijke, d .w.z. v00r h ot Sch riftuurlijkc in gc-
noc: ndcrn kcr kvc:..dc r. . · 

Br ::.dwar- De b ckor rnc:.t de r Pr 2-erof or r.ic, ttm zo c kc r.1cn in En go l e.nd, en v1 Gl in 
d'inc don tijd vc. n p r 2.d wn.r::3ine ( gcst. 1349), h'J0 gl cc r2..o.r tc Oxford. In 

diGns vn ~ c rlnrfd h '.'.. d , _nc.nr we ~Et!d h, t n .:~nsclnv. s vnn Canterbury de 
n ugunt ijnscbc t r ad i ti c nog st~dgch>Jud en to e n op hc.t· : vo.atele.nd van 
Eur ap n rc o::3s l c. ng Di onysias de ~.: r h:;,'n d hnd gckrog on. En 'JP .(l,nse1- · 
Du s st cun do 'ook Br G.d1;·1c>.r d in p .ten declc. Toc h droc g zijn we rk con c i
g cn kc:,r c.kt er. Wnnt·, ontrocrd a ')Or ·a e vs rd cringe n d ia het pelc:-.gi a 
ni sl'.lc in z 'n fi L'. nci'SC r>.r-':. nsche . oo1'eving mao.l<:te, acht'tc Bra.dwa.rdin e 
hc t no0d zckclijk n~~r con betcrc hmlp uit t c zi c n de n bet sc0tismo , 
dL'. t · fr:rr.1cr s c:1,a n d e b'eslissing Gn dc r Syn ode Yc:,n Orc,n ga georientccrd 
·.;ro..s, hen bi a dc n kon. Zoo gre -.: p hij in z'n D a c 2, us ·a D c · i 
c o n t r <:'.. P c 1 a g ri u r.1 vie. .. ~nsch1us op ..'...ugustinu.s t erug . 
Nu \"m s 0ok doze tcrugkoer tot op ze kar e hoog t .:; e cn· ror:ic.ntisch v.nf'.
ch ro nisrac , corrclnat ~~n dc.t da r vro cgc ~ur~~ nisten. Toch ~o.s cr . v er
sch il: wat Br adwar :Hrrn in ... .ugustinus b<Jeidc was ni c t de Ch ri s t on-Ro
i:win , naar d o rijperc, v0cr c~ o Schrift bui gc: nde kc rkva der• V2.nda.nf 
ook de heront dekking van het Schriftuurlijk begrip dcr vrij@eid v~ n 
z ondc f'.ls hot in onzcn geestelijken d ood uitsluitend d00r Go d be- · 
wcr k tc sponte ne di~nen v~n Hem, ten 0nr e chte soms "theologisch da 
t cri~·d ni sne:' gen -:i emd. Dc.e.rnoc was inderda2.d e Gn d ar themnt·a. ge grepon 
d i e l~ter in de reforma tie op den v0orgrond z ouden st c. ~n. Descnd~nks 
wc..s h at vrnrk va n Brn dvmrdine tot iaislukkeri ·gec1camd: het sloot toch 
weer bij mc nschen en nict 011 de Heilige Schrift aa.n, Die niet re
pristinnti c , fil['.~r een rcchtstracks 1cvcn VJ ~r Gods ~angezicht in ga 
h oarza c.nbeid nan iijn e;ebo ::l en vergt·. En dez o fout moest zich hicr 
crnsti ger v.;reken dn n bij l?otrarca c.s.: de Pr.:-.eraf~rmatic inners 
wo,s, anders d'2.n hat hurmi.nismo, we·g~ns haar relogi eu.s ka.raktar ocn 
volksbc we ging. 

'. icliff Dr'- 8.'l'bij kwa1:i, dr.:. t ~lu:J_ (ge at. 1384) de repristit1ntiegeda.chte 
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VP..n Bradv1r>.rdinc r.10t de c'JncGptie vc.n Fritz RE>..lph vcrbond. 
De lij n ven .~ugustinus vms .::1 c,~.r1:ic .: in t wceorloi opzicht verl~t Gn: 
het tb.c:'.10 'J cr pro..o!lcstinr..tic vrnrd in seni-palagiD.o.nsch'en zin verzm:,:-ct 
en b0vandicn bat· r'o<\lisr.1e V')Or subjcctivisme inz e-ruild. Da.arcl r:i ?r 
konda~ ~iclif~ c.s. er nict in sl~gcn, hun stroven V')ld')onde tc on
dcrschci don v <.1n :le rcvolutian c. ire sociP..le on p'olitiake stroomingon 
die cvcncens bet .. v erledGn willon docn hcrlaven. 

Huss Hc:,i;zolfdo drnm:.. · hcrb.:i.r.ld zich in Bohcmen en H'Jravie, n~c.rhcon de 
Vicliffio ~')or Tsjechiscbo studenten, die i~ Oxford bun opleiding h 
h~~do~ ganotorr, nver~oci. Ook wijsgoorig bow~ndeldan J~hannos Huss 
(gest. 1415) c.s. hctzelfde pe.d · .. ls ~/icliff, oen omsto.n:Jigheid vr:.n 
welkc ::le coneiliaristcn te· C0nstnnz gobruik r.m~kten on bcr.1 vnn quc 
dri ·thc1smc t e be scbul::l igen. De verontwaard iging 0Ver a c b0ud ing vr.n 
den Dui t s-chcn ka i zcr in a it proce s a eed, d tJor a c reeds ·ti:>c n f c llc 
Gnimositeit tussche.n Tsjochcn en Duitschcrs, de Pt~ercforl!lr~tic bier 
zelfs ~n nati 0nalistisch v~nrwater verzeild rakcn.( Hussicten~0rl0g ) . 

Zoo ging de Pr ~aref~rm~tio in beido ccntrn raislukken. 
S~am- De synthesc in Christ e lijkcn zin, door de j~odsch-bclleoistische 
vat':-.' :.v')0rber~id, in de pori0dc vo.n keizcrs en p ~i.trcs opgckoraon, door het 
ting denkan dcr Hiddelceuwcn ia scholastischen zin o:agebo~cn ·on d0or · a~ 

vrocgc humGnistcn en de Pr~er~forraatic pacd~gogiscb rasp. religious 
verfriscbt, find zich, ond~nks gcheel dezc rooks v~n wijzigingcn, in 
de kc:rn 0nver:;,nderd kunno-n hr~ndh:::.vcn; ook manncn o.. ls Petra.rcr>. en 
Br[',dwc..rdinc doorze..gcn hc~£1..r innerlijke tweaslo.chtighoid niet. 

Toan stondcn la~tstgcnocmdc twee reeds bcidc op don dorpcl van 
den niou·i.:cn tijd. './o..nt b.;;t vcrschil d2,t hen ondcrling v .:::rdeeld 'hield 
~ortcldc in dozclfde relogicuzc tegenstcllinB, die bet anti-synthe
tischG denkon dcr l ntore ceuwon tot 0p h cden funderacntccl beboorscbt . 
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H E T DER DE BOEK 

DE GESCHIEDENIS DER "r/IJSBEGERTE IN~lDEF NIEU.1-:EH TI.TD. 

K"'..rc:.k- Yif'. t het tiod crne dcnken t cgenover da t d er vo0rgnnnd e period e voor
t er al kenmerkt is de veranderde houding tcgcnover de vervlochting van 

de cultuur der oudhcid met hot Christendom. Terwijl sinds de petras 
de synthase overheerschtG, ncemt in dGn m0derncn tijd geleidolijk 
hot nantal t'Je van hen, die de innerlijke onm~gclijkhcid vcn zulk 
een vorbinding erkennen. 

Pr0blc- Bij de · no.d(;rG uitwerking van dczc gede.chtc blijken intusschen ae.n 
rJo...:. · .. d.:: ovc-r cc ns tcr!'ltling in er i tischc houd ing tego never de ze cG uwono1J.'de 
tiek cm:1binatie zcer uiteenloopende Dotit3ven tern grondsla.g te liggen. 

\Jo. nt de ec";nc richting :_wijst de synthese e.f uit sympa.thie v0or hot 
p ~"'.gr:nisr:.1e ,' do P.nddro richting ::i~~arentcgen uit eerbied voor de ~.1ocrd-
0pcnba.;ring. 

Indco- Dit dinmetr~lG verschi1 treedt in den l ~op dcr ocuwcn op telkons 
ling andare wijzc aan den d~g. Gcduronde hat vs".)rspol toont bet openlijk 

z'n rol~gious k~r aktar, l a ter echter g~nt hat in don atrijd ove r de 
~l of nict rationeele ondcrstellingon der wJtcnsch[l.ppc lijkc en ni~t
wetcn schappclijke cultuur sehuil. In v0rba nd d~~rnado ondGrschcid~ 
Don bier een drictnl peri ')dc n ~ de i:;.:irste omsp~i_§~ .Y.Q-:>r~pel:_ - bet 
lP.tc hun2.nisr.1.c, dl3 Rene. is c.nc _qc R..: f0rr.1:-.:tic -, do twet:d c de 
l~c--=--rfte-ecuvi-;-cO-de dcrdc dnzcn ~igcn tijd· ---- ---- - - --- ---

HE T EERSTE STUK 

H E T V 0 0 R S F E L. 
-Ifr:',r0k- Reeds in het begin vcn den nieuwen tijd komen de hecrschendc 

t e r 1 stroomingen in do wijsbogeerte openlijk tegon de synthase in vcrzet. 
En wcl op rcligieuzcn grand. Vandaar dat ook de tegenstelling in do 
Dotieven, die do afwijzing v~n do synthesephilosophic behoerschcn, 
hior duidelijk een rcligieus kcrakter draagt: n~n de eono zijde 
stne.t hct l~.tG hunic.nisme in bond net de Re'ncdss0 nce, aan den e,nderen 
k2.._nt de Rcf 0rn~tie. 

Indcc- De.nr intusschen n~ast deze t~ce ook de synth0sophi losophie zich 
ling wc~t te handh~ven, ondarscheid a men bier cen driet~l stroomingan. 

HOOFDDEEL I 
, 

Hot lGte hwne.nisme en de Ren~issancc. 

Ke.rD. k- Ook in deze phase blijft het humo.nisLle cen pri.cd :.-',gogischc bGwegi·ng . 
ter DGarc ntegcn draagt de Ren~iss~nce cen cGntraal religious karaktar. ' 

Intussc'hcn v0lgt th:::i.ns ook ho t hULnnisr:ie eon bcslist linksche kot: rs. 
Da1:'..r'd ~0r we r d ncttartij d c c n verbinding vn n boide stroomingen rnog-

· 1ij k . 
Inda ~ - Vc. nd P..e.r d2. t we hi .;; r d2ze stroominge n eerst c.fza.ndor lijk p:igan to 
ling typcc-rcn (I on II) en da.n op beid c r VtJrhou.ding letten (I.ti}. 

DEEL I 

He- t l ate hunanisme. 

Karak- Evannls bij het vrocge hu.r.io.ni?smc v2,lt do kleii1toon op het pP.ed'ago~ 
ter gischc en ligt hot geographische centrum dor qcweging in Itclis • . 
In It ~- I. De v0ortgezctte ~ne.lyse van het verschil in levansstijl bij 
li~ ~e ouda Bomcinon en in eigon railieu leidde de jonga ra ita lieanschc 

huru~niston tot de ontdakking ven factoren die vrij wat bel~ngrijk0r 
mochttn hectan dan de invesie d~r Longobardcn . Roods Boccaccio 
{gast. 1365) oerkt~ op, d0t hct Ev~ngclie pas nottcrtijd un v0 n 



- 85 -

b uitona f It~li~ gas binnengedrong6n an stclde nu uit di Gn ho~fdG het 
Christendom nGust ~ndcrc niot inhoGrascha rcligics! Uet dcze princi
pi:..:010 rnrnding ve.n den steven kocrst hat humo,nisr.'lc bcvmst in e -:; n .:-. nel 
dcro richting. 

De p~s tcgon h at eind v~n Pctrarc~'s en Boccnccio's lavon plaa ts 
vinden~o ovcrkorast dGr Grickscho cmigranton bracht hiorin geen uij
ziging. OvGr hct ~lg.;mccn maekten zc 0p hct ·.!cstcn trouYrnns geen v;:; r
hevcn indruk i hun onderlinge vcrdeeldheid over wijsgee~igo quQcsti cs 
int c; rcs·so-erde de i:trlhlors prn.ctice.le humonistcn slochts mc..tig. 

De v0orna :ltlste hum~ nist uit den tijd n~ dGZO invasie was Laurentius 
V~lla (gest, 1457). Hij dncht du2.listisch in 10uter phrenolog~schcn 
z in~ hot ~enic:tcn resaortecrt hier, cvcna ls in Pl::-.toon's Phil.eb-c:s, 
rlGl is \7C1..0.r andar hat nict trD..nsccndonte · ;"maar neomt do.c.r eon voor
n ~n~ pl~~ts in. Vrucht vnn contact net dG Griaken wad z'n· we rk ovar 
::le ver r.wcndc "schcnking v~n Conste..ntijn :r , d2..t zich tagen de l cge;ndc 
a::.r trc..nsl .... tia van net \:Jereldlijk bestuur door Cnnst a.ntijn de. . Groote 
2.2.. n d c n pn.us keerd e. Ea U\7ig is he t alou·d e; Rooc, Vioihgook Viall a~ da!l ook 
niat d~or z'n macht, ·umar door z'n t2.c.l. 

BuitGn II. Vcrgoloken mot hat l~tc bura ~nisme in It~lic is J ~t in ~nd ~ra 
It a - lBn ~ on ~ anv~nkclijk s!ochts ecn uitlooper~ h~c bclangrijke figuren 
li~ z'n ze~k ook bcpleittan, de histarischc v?edingsbodcm ontbrnk n~~r

r.mte non verdcr van het contrum der R~nneinsche c ultuur vorwijd0 rd wae, 
Vandc,o.r dc:.t het hUL1~.nisr:ie hiar tot cen c6ter'ic bepcrkt bleef en nin
mar, zoo~ls in I~ali~ cen volksbcwsging wora. DG bakandsto vert~gcn
vro0rdiger w:::. s· in Fr~nkrijk G. Bude en in do Ncdarlc.ndan Desid. 
Er ~smus (gcst. 1536), die altb~ns in z'n jeugd,9ij Valla aanslo ~t. 

DEEL II 

De Rcn r..'..isacnco. 

Ker '."'.. k- De Rcnc.issnacc vms Gen centre.al raligiouze bowoging: zij beooe dc 
tor do .wedorgeboorditl niet van de Qudhoi_d, maar va.n den oensch. Intus- . 

schGn kccre ' zij zich dnarbij be\7Ust niet §1-0chte v~n de kerk, 17lf',~r 
~ 0k vcn hct Christendom af: bij z'n strevcn nnar de radicclc vcr
nieuwing van zichzelf dient de mensch 10uter op eiscn kracht te 
stcuncn. llet dit kc'lr -~ktcr houdt v.:rband, dc>vt de Ticn[l.iSsE'.nce, geheral 

· E'> nd or s do.n hat hun c.nisme., niet a e.n Italio n.ls ccntrum gGb')nclen was. 
Ind ee - \Tij s t;ccrig onde:rscheidc men objectivismc; on s uo j cctivisr,1a. , . 
.1.1ng 

ON!OERDEEi I 

Het objevtiuis~e. 

De z~ . richting bohGcrscht z oowel do h~rlovond c ~stronomia ~ls de 
conccpt'ic v a. n Francis Bcc-:in. 

:: '. I. De herlevendc c.tr0nomic. 
~·· Nicol. Coppcrnicus (1473 -1543) uit h ct Cost en vcn Duitschlc nd ; 

s 1o0 t r e 1 i g i cu s n tj ch bi j R 0no , n o ch bi j do Raf o ri:10 t'i e' n'a n, V 0 'J r ·z ' n 
astron'Jraische visie beriep hij zich op , Ni kctes"; a.w.z. Hikotcs. 
Intusschcn is z'n wo rGldbec ld niet slcchts niet-g c'Jcentrisch, menr -
evcne.l s de.t V :ln ..• ristc>.rchos va n Sc.mos - ook hcliocontrisch; v::>orts
onderschcidt hij bij de aa.rdc niet twee, iili.~ar j~ic bewogingar., c nn 
welko' m0tbenGtischo vcrhoudin~en inhaercnt zijn. 

B. Tycho Brc>.ho (1546-160l°f, een Deen, dcolt r1et C':lpparnicus hot 
c.stronor:tischc obj'ectivisrlc, L.11?.r:.r c;.·i:tnva:;.rdt slGch ts acn dreo.iin g dcr 
t'.c.rdc' om bigcn C\S· Zoo blijft hij hct g o<Jc a ntrische wcr0ldbo eld 
tr oun . 

~ II. Fr a ncis B~con (1 561-1628), Gen opportunist uit don kring v 
VGn den h ~ogcn Engclschcn adel, ziet hat d9el ~er Tictanscha p in de 
hecrscb l'., ppij V['.n den :w.cnsch: t:Kannis is me..cht". Dczo kennis ocg 
noch bcsch0uv1on d - . dit togenovcr de; l.Iidd <Yleeuwe n -, nJcb magisch, -
di t teg enovGr P:->.r <:'.. cclsus, ever wicn· s ·tro,ks - zij n ; nege,tief he oft 
zij t 2.l vc,n i :Jolen 0p 'to ruit:1.cn - o. c: . • de aristotolischa leer de r · 
vi er "J 0rz2..kc n .:: en positi c; f in den geest v c.n Dcmokritos t G werkcn. · 

Opn . Bnc '.)n is d<. n 1:vi k; hocwG 1 Enge lscbnP.n, n i c t .:;G 11 ver teg ..; nwoor-
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digor van het empiriame en n~g ninder de vaaor dcnrvant 

0 NDERDE.EL I I 

Hot subjectivisme • 

... FDEELING I 

(C.i Indi viduO.lisne . en .universe.lisne. 

~' !· Individualistisch . is de visie v~n twee zecr ~ckcndo figurcn, 
nl. van ilacchiavclli, diQ in Il principa - do Vor•t - do tyrannic vor
hccrlijkt en van 1Tiz0lius, diG ecn aoraP:siologie' in nominalistischen 
zin nls prop~cdeu•e voor do wijsbcgeette eischt. 
, II. U..,Piversalismc vindt men bij Sob. Fr3nck, die, z'n eigen geloof 

tegenovcr dat 'tT2.n Lu'thcr, Zwingli en Rome stellend, spiri tua.lisme 
met r1iystiE:Jk Verbindt. 

..~FDEB:LING I I 

b) Hct p~rticelc univcrsnlisme. 

Hct tcl't tcgen.:.. on voorstanders ve.n het D!:'.kret ... mikrokhsr.iosthama-.. 
" I. Do togcnstand~ra vindt men ondor die aristoteliaeerende 

gr0cp~n, ·walke bij de stark uitoenloppendc interprctntics der dcfi
ni tievo c0nccptic van ~'>-rist0telcs aanslui ten. Hier end crscheide o en 
in systeme,tischa ordcn '".ilcxandrinisten nls Pompo11 c;o,zzi, -'-verroisten 
~ls Vcrni~s, annhangcrs acr subsistentiethe~rie ~ls Zar~bolla en vcr
tcgenwo0rd'igcrs v~n hot :rcle..tionisme c..ls Cccs~lpinus. 

' r' II. Geva.rioerdor is CJ (i uitwerking v::-.n hat · m.".kr0-mikrokosrJ.os
thor:ia. ' 

Ji.. IJythol0gise cr c nd vi ndt r.10 n h~t in d ua.list ischcn vorm zoowcl 
in de thracisch ~pollinische fnbtnsi~cn inz~kc den Zonncst c~t bij 
Cnmpe.n'allc. (f?'est. 1639) nls in. de anthroposophio V<:'..n P<:i.rc.calsus 

· ( gcst ·. · 1541J. 
· B. De niet-mythologise orendc richting dankt vcornwaelijk Kos-

m0g~nn-k0sm0logisch. 
l .He t duo.lisme is vcrtegon·woordigd d 0or Frnc .:-.storo, d ic 5.an_En:~. 

pcdoRles hcrintiert, en door P",trizzi, die ook de anim~ tot hGt trens
c c n a c'n t e r c kc n t • 

· 2. He t i-:ioni sr~e • 
~. ContrRdict0ir donkt C~rd~nus, die dnn ook dicp respect v0or Cu

so.nus toont, al stnat hij wa.t ziJn tE'.xatio van· het Christendom be
troft aan dcze zijdc VRn de schaid 'slir~ die h\:t m.oderne ::lcnkcc vn. n 
d~t· ckr vrocgc hur:ianist·en a.fgrcnst. 

b. Rict-cantr~dict0ir. 
Prioritoitsloor vindt men bij Be~ti an Bruno. Eer s tgonoerade, 

(1530-1590) eon lcorliqg van do P~rijscho nomifuE'.listcnschool, ging, 
cvcnals indertijd 1~rcbimodoe, LlOt wi e n hij do horleiding va n de phy-' 
sica tot hydrostctise doelt, v~n de vitalistische impctusthcoric uit. 
Daze combineert hij intusschen, ~ndcrs dan zijn v0organgers, met de 
thoorie der niet-c·yclischc oaar . rechtlijnige bc vrnging, wat hem in .. :~ 
stnat stelde ecn helderdcr formuleering te gcvcn van net traagheids
principc: n~ar con oorzaak heeft nan slechts ta zoeken wanneer ce n 
b oweging of v~n anelhcid vcrantlert, of afwijkt uaet van ocn cirkcl
baan, maar van een rechte lijn. Bruno (1548-1600), dwocpt met een, 
subjc;ctivistisch, in pseudo-neopla.tiseerondcn zin g·cintcrpretc .: rdcn 
Copper nicus, zonaer de a.etronomie vcrrd·er te brengen. · 

De wissolwotkingathe0rie huldigt o.a. Gon ez Pareira,diG, in den 
gGest van Seberos, het denken als punt, daarentogen bet lagere als 
uitgGbreidhcid ziet ec daardoor eon voorlooper v~n Descartes is. 

Ilet bovenstaande analyse zijn tle richtingen dcr Renaissance nog 
nllarLlinst yollcdig gerubricoerd. Het· hicr gebodcne moge echtor ~en 
indruk van hare verscheidanheid geven. 
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DEEL III 

Verbinding van de Renaissance met het lat~ humanisma. 

In It l'.. 
lie 

De'zc combinatie vindt men primair in I tali~, la.tor ook in Fra nlE
rijk.' 

In 
Frank
rijk 

Tcrug
blik 

-•• In !t?.liG' is he.nr voorna ".'lnste centrum 1e _·.c :.demie t o Floren
ce, e6n kring van· de-nkers, die, onder leiding V CJ. n liarsilius Ficino 
(gest, 1499) en G. Pico dell3 liirandola (gest, 1494), meonden door 
terugkcer ne.ar den g eest ~ell aloude J .. ca demiG Oen bijdra gc· tot de 
vcrni'cuwing . vc:-.n het r.ienschclijk besta.an te kunnen l evcren .• 

B. In Frankrijk dr aagt de verbinding v~n de RGn~isaunce raet het 
l nta hurunnisme con intlividunlistisch-spiritu~listisch lro.rukter: 
:.: . d e Il0ntn i g na· {gest. 1592) is een klcin socr<:'.ticus in don geest 
v~n Xntisthcnos. · 

De -4\Vij soc gccrtc kw2,rii in hot l~tG humr.nisme tot breeder ontvrikkc
ling d~n in het vroc gc • Nocbt n. ns ve.lt, \70.Dnoer iJOO de philosophic 
00~ vc.n het hum:1nisme: uit ho t begin ve.n den ni c mron t])jd niet die 
der RGna issnnc a · cobfr cnt eert, bet rcsultact ongotwijfeld ten g~nst·e 
v~. n do l a<:'..tste uit. Da. t ligt ecbter in d0n ne.rd dcr Zt'.~k: hct hura:.
nismc is ean pa cd ngogische bcw.;;ging, die wijsba,:;ao rto ni ot terwillc 
v~ n hnar zclf bcoefent, doch a an hot g pvoedin gsidc0~l dionstbnar 
ma.a.kt. 

H 0 0 F D D E E L II 

De roform~toriscbG strooming • 

. :Mob. rntwerk v~n Bra.dw~rdi'nc dealt de Re.f ort1atie hot roligieuza 
k <'.. r<'.kte:r in p0sitiof christclijkon zin. H.':'.e..r, golccrd door de er
v~rin g ~ns zij v~n meot aan op hanr hoedo voor hct · gcva~r van r 0-
mc:.ntisch :;,na chronismo, wanrdoor c e n vcrbindi"ng van baa.r atreven 
rJ.ct r'cvolutic:)n:'..ire ?.ctios va.n soci2.len of politi ckon o.e.rd werd vdo:r-. 
k:'JmG n. · · 

Hc t de RcnaissP. nce stcmt do Raforme.ti c slcchts in Z')OVOJ?rc ".lVcr-· 
acn, a ls o6k zij de l ac r dcr varkerkoli jktc wajargcbaortc varwcrpt. 
Lla~r de ncgatiovG overecnkorast r~akt o~k iO dit gavel do hoofdze a.k 
niot: ha t vcrzct der Reform.-:i.tic tcgc n RomG ~Yp dit punt is uit g vho ol 
e nde r raotiof da n dat dcr Rcnaiss~nce gob~ran. Op do n vo ~r gron d im
r.icrs s t Gllen Luther c .s. do role.tie vn n bat mcnschcnlovon tot Goa . 
Derhc.. lvc sto.e.t niat de spcculc. tieve bnt".>l'Jgic,' me.c.r de r e ligie n c c r 
no t!; G0d Zclf en Zijn opcnbnring in het centrura. · . 

Dc;,2,rr,1e e strookt, dct vnn de coryphc:.ecn dcr synthase v oor· d0 R.:: for
r:m ti c eigcnlijk slochts cen iti aanoerkin g komt: ..:"~ ugustinus. De B G i s 
voor h o.nr echter noch de Christcn-Romein van bet vroege hur11·'.. nisma, 
noch do nuctar intellectu~1is dcr conce ptie, d 1or de vrao go Uidd&l
ee uwon did nctisch verwerkt: ·ao ~ugustinus der Reform'"'..ti o is ni ot de 
ch ristclij kc neopl:::. tonicus, m'"'..~r d (; kerkvr.dcr, di o teg~ n b e t ~inde 
van gin l evcn st eeds ba ter de Schrift lcerdo vcrst nn n e n H~~r gcn~ 
do - e n r 'i chtinebc grip in zijn visie v <:'.n t vrn ccrlc i civitc.s p<Jo gao t c 
vc t 0lken. ii..nd crs zezegd : ... ue;ustirms Y!<:.S V'..)Or de rcf!>rt:JI:'. t')ran, meo r 
nag d .':'. n v :i :ir Br :'..dwardine, de gids naar hct iJoord G0ds. 
D .'.:'.. ~r 1:w e wr>.s aindclijk weer de bron voor h ot im:tcnd wc.tcr aan go 

b oord, die de Christenhcic! ig sta. ::-. t .zou st e llen net frisschen ::10 ed 
de n strij d tcgcn hat HurJ.0n!E:Bm€:i ~~n ta bindon en Z')'J de '1JndGra ijn0ndG 
warkin g ve n cersta en t uccdo syntbo~e to bovGn t c k~mon. 

Reed s in de ~nthropol'Jgio kwe.o dit Qit. Niet, d ~t roeds de rcfor
w~tor e n tan doze nllc schuilhoekon ~oorzochten: v n n dit work blc c- f 
zelf's het mccst_o voor 12.ter bevm~d. H~ar ·ae ho".>fdzo.c.k vrnrd t-:ich g.;:;
zicn. "J0nt op 'de V')0rgrond kwo.m de · religie. En dan opgave.t nie t !'.ls 
con s 0ort van subjectivistische introvor -te vroor::iheid,. ma~r ve ;rst ~.a.n 
in don zin v~n ~en met de kern v~n hot leven op God Zelf gcricht
zijn1 a~t ~geheel hot overigo bost~an bGhcGrecht. 

Da psrtee dezer wijziging k~ot het bast bij Luther en Cnlvijn 
ui t. ' ... 2- nt d GZ (; twee boscffcn, dat in d c r eli gio niot do ncrnsch de 
ocrstc is, dc.<>.r imr.iers God h an uit ganr. de in bopc.2..lda relc,tio t:;t 
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Zi ch stelt, zo o~~t do reli ; io christi 3nn op do r~chtvacrdiGvcrkla
rinG v 0 n den mensch in de viirschnar Gods berust. Zoo wordt ook dui
dclijk, wn~roo do ~fstand, ~ic beia~n v~n den c ltijd DO G christalijk
humo..nistis~hcn Zwingli (t;est~ 1531), die vie. Ern sr.1us do cone opti c: 
vnn OriGenos n~derde, schei dt, Grootcr wns d0 n do v0rschillon, die 
Luther en Calvijn onderling vcrdcold bi~lje~. 

Toch ziJn dezo lantston niet vnn bclabti ontbloot. 
Luther Luthor {1483-1546) c ing v~n Ockhcn uit. In het bc~in stond hij 

zalfs gcho cl .onder dicna invlocd& spoci~al Ookhnrn's leer omtrent den 
God a or 11v1ot hoe ft hem go ruimen tijd t;ekwcld: va ndac.r z' n jn.ronln nge 
worstaling om te konen tot de blijdscha~ vnn hot Goloof aan da ze
kcrhoi d vnn do vergeving v r.. n z'n zondcn. Hanr oak l a ter, w0nncer die 
.J. n ,:-; st ovcrwonnen is., was 'hij Ockha.a's leer 'Van wot en 'eV'c. n.; clio, a l s 
twee hemisphaercn 3czicn, nog nict tc boven. Ge.tuige o • . :--.. . z'n opvnt
t ing inzalce de vrijhcid vc-i.n den christcnmenach - z.i. ocn door God 

- vorl GG nddcvrijheid ~nn de wet,_ ondcr wclke ocn ChristGn zich slachts 
uit r ~.Q edwilliGhcid vi:>cgt, - on z'n leer l>nzo.. ke de a. r>.rdsche hiarar
c h i ec n, 0p \~lier c cbiod voor hot· Hm:1::'.nis1:w toch vrnor ccn voili :;; c 
schuilp l nats carescrveerd blee~. 

C~l~ijR~ Colvijb 11509-1561) is a.naars. Hij da~lt L~th~r's ~fkccr v~n 
Tho1~'"'.. s c. s •• Mn.~r a~.nv.:i.c.rdt cvcnrJ.in LuthGr 's opv[',. t t in c inzo.ko wot 

Kn.rak
tcr 

Ind oo
linG 

en cv~nGe lie. Dit han~t snmGn mat C 1~ Schriftuurlijkor visia op God. 
Vfr. nt Dic;n·s i:mj est oi t is niot aloe ht s ond o or .;:r ond clijk, rm::i.r 00 k 1Jc
tr ouwbcar. V~ nd n~r d a~ de s~uvcrcinitcit Go1s bij Cnlvijn nooit zon-
dcr c crochtiGheid - justiti~ - is gcda cht. I 

Di t is ui tcr2.o.rd V2. n b'elc.nc voor de lcvcnsprr'.xis. Allorccrst voor 
::i c z ok crh-cid des geloofs. \ient de rccntvaardi ::;hcid Gods, die vordGr• 
de, dr:.t de zonde d-:ior den Christ.us word c:; cboet, vGrz~kcrt ons ook, 
de t de GCnndi ge ~o~indheid G~d~, daardoor voor ona vcrworvcn, blij
ven d i~ en niots Grilli c; s heoft. IIu.r.r evtinzoo, de.t de v1ot, ro13ds in 
h at Pc-.r r,d ijs GC ~cvcn en nc den zondcva l t cgonovGr den lJ!:'.n v r.. n si:mr
tcn j_ n do ui torste consaquentio _v11 n h :-: n.r vl.,ck c;oh~ndh~cfd, o<Jk on
v- crana c:r d· voo r hot ,:; c nr,c i c; her stoldo lGVC n ,_; a l d c. n blij ft. Zoo vor
p·t &at men 'J Ok C['.lYijn's onbuicba.::..r vcra=>t to gun ~o OckhP.111istischc 
loc r v-c. n den deus exlex, die hij c.ls cen bl'."..sphcn11ic br ::. ndm-:. rkt, juis t 
u i j l zi j c ocddccls God vc..n Zijn cer bcr<J'Jft, d 0cr Zijn ge~~t~tig~ ~ 
heid en rcchtvnnrdi ghaid 0n dcr de voct tc loopcn, wccrtc.ce n'Jv~ r 
Cr>.lvi'jn lee rt, d2,t Go d vc.n nc. turc i:;cr e chti J hcid en billi jkh.;i d li of-
ho oft. · 

Ec.o..r doze critick op Ocl<:hc..m c.s.ir.1plic eert f'.. ll'crminst, dat Cnlvijn 
nu uit r ca.cti e nc. ::i.r hot ra c. lismE:i z0u t crubkaoren. ·:r2.nt r>.l is G"d 
ni c t ecn deus exlox,. cvenmin bestBnt Gr oen wet, ~an God cast cld· 
Dit 10r. t-stc z0u i mraa rs o. l te zaor strijd en met hct vo0r C~lvijn z o'J 
k~r akteristi c ke principc nDcus lc gi bus solutus e st~, d 0or hcu ~c 
stcl d tegcn 0v cr de grondgcdnchte dcr vor dad i ca rs va. n hot voraten
.~,bs 'Jlutisna Hprincc iJ S lc Gibus s-:ilutus e s t". Do ~nD.lo c; i .: in doze r'. n
t i t h Gs c maga oedonkin c; vrnkken en zclfs can hcld.: rdcr f'Jl'l'..Zulcerin .:; 1 

vc r :::;Gn, to ch s tel t Co. l vi j n's r:. f 'l."ii j zin·g v c.. n he t : i cxlex : o.an d0 1;;xc;
s o s o hi cr duid~ lijk zeer engo gronzcn. Ta nslotte b edoelt do rcfor
n~ tor nicts d ~n d ~ Schriftuurlijko ~o dn cht, dn t G~ d do wot stolt 
en Zijn hc c r sch~.ppij d.u .:;i 9ovcn jc; 1.ic t sta.a. t, zoa2.ls C ~'lvijn 00 k ar
GEH'ls z c lf ze:; t : "Supr •~ omncs li;; gc s ..;st i:lius imperiuma. 

Zoo puttc de Rcform~tic, z0n 8ar z c lf c on wijs cc oriJ C bowe~in J ta 
zijn, in h~~r rijps tcn vcrtcgengoordi ; or uit do Hcili gc Schrift de 
:;r'ond g ode.chta.., wclkv de philoso phic bij cen v c.n h<:'.nr o.::: rstc vr P.Jc n, 
nl. di e naar de plc~ts dcr wet, a~n ha t j uisto nntw~o~d helpt. 

HOOFDDEEL III 

De vJ~rtzc ttin G der synthcscphilos ophie. 

De stuwcn :JG kr :::.. cht Wr'.S in deze pcri-:>de om;etwijfola ni 0 t ';)ij hc,a.r 
nn.'.:'..r b ij h ::i..c.r tc c cnst c.ndcrs links on rechts. Intus·schcn was 'JOk zij-
2olf ·ii n do. :16o .. couw-een .v.11arr.11i:nat te · .va~waafiooacra fc.ct or. 

Ovarconk".:lmsti g hct vcr schil in Je 140 en 15c ccuw onder.schcidc 
man h ior dric richtinGcni de c c.rstc is :.:-'. n het vroo,;e hwnc. nisme, 

, de tvrn ccl 12 ''.'. ::,n de Eiddolcou111an, da derde r.. :-.n ·de Prr-..eroformn.tia cc .. 
0rid nt cora. 
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In vorband mot het prim~ir synthetisch kar~kter dezor groepen let~ 
ta 6on tclkens op het verschillend milieu - Roomsch of Pr~test~ntsct 
waarin da synthese w~rdt s cvorma. -

DEEL I 

De vo0rtzetting v~n hct vroege huLk~nisme. 

~tiedc uit reP..ctie . tc r; en hot le.ta humanisma vcrkreeg het vroe &; c 
th~ns ~ok buiten It~lie mecr a~nh~ng. 

ONDERDEEL L 

In Roomsch milieu. 

I Ko Stl'Jg'O n o-k0sm 'J 1 1:YGiach • 
:-:. Duc.,lisme. 

~. In En~eland sloot J~ C0lct ( gest. 5191) bij OriGonca can 
2. Ock Desidorius Erasr.ius ( 146'7-1536 ) uit Rotterdam W:\s rscjs 

vr ~ c G eon plnt~nisoerandc du~list. Opgovood in den krinG d0r Br)c
dc r s dos goocencn lcvens en ~~nvank~lijk onder ~co invlocd v~n Ve l
la st~~nJe, d ~cht hij l~torj wcl oedc do~r z'n cont nct mat Colet, 
n e a r i'i1 dicns ; ·eest en r,1indor rhetorisoh. 

· B . lt!onisno. 
,1. Bij Cusanus sluitcn in F.rankriJk Calvijn·~s lccrmcester J.Le

feV'r c - Jacobus Faber · - (Gost. 1537) c.a. ann. 
2 . Lu c. . Vives (1492-1540), cen Spanjaard, jrocG cen wisselwcrkings 

the 'Jr ic VO<Jr', di C blij ke OS he.ar affect cnloer t Ot hot ZOCDlo g ische 
type i)eh<Jor t. · 

II Louter kasm-Jl0gisch dacht Charr·on { cest. 1603'), die bij 
de liont<'..i gnc ~nnsloot mP • .'.lr synthetisch en pre.ctisch da cht. 

~NDERDEEL II 

I n Pr o t e st n. ntSJ h mi 1·i e u • 

Hi er uus de jivcrgcntic gr<Jotcr d~n J inds. 
· I. Kosm~g~nisch-kosn'Jlo gischc conccpties • 

.. ~; Du:i.lisne. 
1. Scbo .Custcllio ( 1515-1563) w~s con Fr a nschc human±~t; da0r 

C?.l vij n's Co n~t i tu tie V'Jor hot pr ctcstant isrJc ge-w::rnnon ,' ;in ; hij in 
1541 nnnr Geticvo, vvnar hij rect0r in hot Gyrune.siu1:i werd. In 1545 ver
liet hij Geneve, we ; ens ccn conflict met Cc lvijn over Bijb~lcri-
tick, en trok hij naar de Nedcrlnn j in. · 

in de ac.c a ntuocrinG v~n hot redelijk-zcJclijko is c. bet protos
ta.ntscb.~ pond?.nt V r!.n :E}rc..s111us ( I~).:iVr2.Gan we ons c.ltijd af~ tt i;/2.. t 
Z0U Jczus a ~cn?" En dndelijk habbon we hat ~ntwoord gewcten". En 
gowctJn is bier zadclijk inzicht in da treffendc juistheid va n de 
V')O!'schriftcn der n'atuurlijko zcdewet. Hot dezc l'c.c.tstc nu stamt 
de Bcr c;redc ovcroon. De tt gah<Jorzc.".Dhcid" is bij c. dc..n ook :Je stcr
kc wil, do wv.:re nt'. tuur v 2.n don men sch:t - 11 hct ovc nbeeld Gods :i . in hem -
te b ai s tcllen. De weder gebo6rte is hier jus wcl ons oigen wcrk, 
raaer vinat toch nniet plncts zonder hulp ven Christus, die ans dit · 
voord'eed on het ideae.1 'bereikte en ons 'bovendion de vergeving wa:-.r
borgt. Dus hebbcn we hen ~na te volgen". Dit alleen i~ d~ kcrn van 
hat Christendom; op t"'..ndcre punte·n zij men toe cofclijk. liet daze pre
diki ng van tolernntie verbind~ c. - een voorloopar vcn ~rminius -
bat' nnivcr:-Je.lisnc der mystiek. 

2. Petrus R~nus (1515-1572), die in 1562 tot hot Cnlviniame ov _r
ging en in de Ba rtho1oneusnacht onkwru:i, bew0og zich voorcl op hot 
:;obied -;~ n de 'l'JGics.. Hier bestreed hij uiterst schcrp .:~ristoteles: 
de logic~ ooct nict rubricecren, onar vinden, w~c.rt~e zij de hulp 
d er rho tori sche vrae.c; n"Jod ig hcc ft. Zo c -:>p de wilsloor ve.11 Ho.rio. 
Victorinus torlitggri'jpcnd, z0u hot Ra.misr.le veel invloed op da Remon
s t rc.l1t c'n vcrkri j'ge n ~ 

· B . llonisne. _ 
1 . Contrndictoir o ~cht Je Spn~nsohe erts liich~Zl Scrvet (1553 



- 90 -

tc Gen~ve verbra na), die bij s~bellios acnsloot. 
2 . lhet contr c:.d ictoir ·:ms de visic vr.. n Osi 2.nd cr en _1.contius. 

Ec:B:!Jt 5e noemdc, de cutG ·1r der voorradc op de e e rsttJ uit g[we va n Cop
pe rnicus hoo6d werk, z~g de hcili grrk~king ~ ls een raikrokosoisch " godc 
gclijk ' worden" terwijl ~contius met behulp v~n de anelytische mo
thade - d anri~ aen vocr g~n gcr v~n Dcsc~rtes - ncBr do fund nmente e 
la ~rtikelen vn n het Chri~tendom zocht, om zoo tolor~ntic en een
heidsstreven te fundeeren. 

· II. Louter kosi:1ologische c'Jncoptics {steeds duslistisch). 
h• ~nti-aristotelisch • 

..... ntispiri t uc.listisch vcrr1Crpt D. Hofn:-.. nn de philosophie, wijl zij 
de theolo gie wc Grsprcokt; dc..2:rehtc gen sluit V. \!ai gel in syntheti
s chen z·in bij- Seb. FranC-k <:>.an. 

· Il. 1~ristotelisch. 
1. Consequent empitisme vindt men bij G.V.Gentilis, don vadar v~n · 

hct 12.ter voor:'!.l i 'n ~ . .-u:.1.crika krachtigc uni tn.rismo, alsn ede bij Blan
drtt't2., ~en tritheis_t. 

2. Incon'sequent er:ipi.risme vindt men zoowel bij F. Sozzini ['.ls bij 
I .~elc.rrnhton. Bij eerstgenoende, _die .""ristoteles <:'. lex2,ndrin1stiach in
t er pre_'te~rd et her lee ft het .. · .. riani smc. D2.a.r cbt_cgen sloot lielancht on 
( :;est. 5165 J, die cen poos don invloed v 2.n Luther onderging , Iilr1.B.l' 
l e. tc:r ::1 c .z·c vaor z 'n ond erwij sprogr?.rn. won, c.nti- ... "riaans ch bij Bo e 
thius a.a n. 

.DEEL II 
. . . 

De v..Oortzett:i:n ~r ciler riiDda iaouwsch1r: ·sy.tlthes.:Jn. 

ONDERDEEL II 

In Roomsch milieu. 

Ook de scholnstiek 'leerde het vroe ge Hu1';U"..nisri.1e. Doch sle chts ·· in 
t3 ~l stijl en metboaa. Va nd2ar de t men de pa~dacogische verschr~ 
linc v :::rn de philos0phlie bij de hurJnnisten £1..fwijz c nd, zich meost.c.l 
ae.n den bl0e·i t iJd-, s 0ms oak c,0.n bet begin a e r 1.li dd elceurrn-n ori0 n
teeren bl'eef. 

·I. Bij de coryphecon va n den bloeitijd; sluitcn c~ns 
1~. D€ v~oratcndars dcr subsistentietheorie - de school va n 

s c.1·ru-.1::-, nca-. 
1. De intclloctualistische vleugel - hei Thotri.sme -. Tot dozen · 

krin~ behoorden Cnj e t::".nus ( :;·est. 1534), Freno. de Vittoria ( gcs't ·. 
1556 J en Dominicus Soto (.:;est .• 1560), de biechtvader vc..n Ke.r e l v. H 
Re c stark de invloed wazer richting was blijkt wel uit het feit, 
da t op het c~ncilie v an Trente (1548-1563) tot ~ r gernis van e lle 
rcf·orra..:. torisch denkonde:n de SUIJmB. v 2.n Thorn.a s no.ust do Heilige Schrift 
1~~ . . . 

2 . De volunt~ris6he . vleugcl. Een verbinding v~n subsistentiethe- · 
orie r.10t volunta.risr.ie vindt r.ien het eerst bij Do::-1inicus B.:-.. nrl'GZ (ge s t . 
1 604), ·ce n Spaa. nsch scholasticu!9 ui t de school v a. n S .. ~lar.:ia.oca. 

' · B. DC: 1'clgti~rnisten - de adhool van Coir.ibra -. 
1 • . De intellectualisti·sche vleugel wor a t ge roproscntecrd door Pe- . 

tru's Fonseca (1528-1597). 
2 . De Scot'istische vleugel stond onder de leiding van lilblina 

(15~5- 1600). Z'n concoptic korJt hiarop nci;;r: ~a.lles, ook wat Hij 
ZG lf zal will en, wardt door 'G:) :' ~norui t gewotc n, maar niot a.llo a 
door Hen ook voorui t bcpaald. Y/a.nt bij het willsn gaat hct willon 
Gods wcl can da t van den racnsch vooraf, maar het is, ook wanneer het 
cc nr:u:1e nsch gov:illig ma.<:'. kt, niet behc:crschond: d c 'be slissing s taa t 
ci.a n den mc'nsch en op haar berust her oor::lcel· Gods. 

II. De vro Gg -uiddeleouwschG richting . 
Ha ar vindt men bij den ~esuict Franciscus su~rez (1543-1617), 

e e n dcr voorna~xasto philosophen dor Contra-r cformatio, die zoowel t~ 
Salnra·:-:.nca a.ls t e Coimbr<J. docoerdo, i:10.ar eon eigon typa v~rtegenwoor
digt, dnt niot beoogde Thomisne en Scotisoe ts vorbindan. s. dacht 
dnn ~ok obj~ c t ivistiscb-individualistisch en vitalisti~ch ep huldig
dc: i r1 d0 the ori c or.itront don kerkstraat h c t curialisma, 

/ 
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Desondc.J(tks oofenden z'n Disputationos meto.-pbysica e, nog door Scho
p e nh~uer als hct beste Compendium der scholastiek gcprezen 1 op het 
ond erwijs ook aan prbtestantsche universit eiten l a ngen tijd eon ge• 
wcldigen invloed uit. 

O:NDERDEEL I I 

In Protesta ntsch milieu. 

Zoowcl in ~orcformeerd els in Luthersch r.iilieu werd men uitl3raart. 
vrij spoedig da po.edagogische verschraling van de philosophie bij Ra, 
nist en en ·l iele.nchthon'ianen Lloe. l~aar reforme,ti e in de wijsbegeGrte 
stond men cchter ni~t. Derha.lvo eindigde de o.fkeer va n hot humaniai;v 
in cen tcrugkeer tot de nie~-aristoteliseerondc scholBstiek. 

'I ~'.J'istotoliseorend. iJet h:et· theme. vD.n :nc.tuur en isenc:i. ac:~ 
i ... .: ~n n .:~lbcrtus H::.gnus vms J . !{ . ; .. 1stedt {gcst. 1648) aer.i 0 ge

r(;f0r1:1e·erdn theoloag.., . . die_ t§. . Htroorc~cl6~e erde, georicnteerd. 
J3 D<:'.<:.rentc r;en vcrr'.:'. ":",dt de Luthersc'he schiHo.stiek te \litt en

be:r g bij Corn .Ur-. tini '( 1568-1621) en Ja.c ..... rnisc.eus ( 
on t e Hclnstcdt bij Jae. Ea.rtini {1570-1649) den geest der ... ristoto• 
les-inte'rpre_t a tie vnn de Fonseca, dus va.n hat intellectualistischc 
Scoti s1:ie. ' _ 1 

II. De platoniscerend ~ richting va n Chr. Schoiblor $1589-
1 653) te Giessen - niet ten ontech te de protestantsch~ Suarez ga
noqmd - bcsprak, meer in den geest der vroeg~tiddeleeuwsche synthcsc 
oo k allc;rlei quacsties die volge'ns Hnrtini c .s .• en Alstedt ondcr het 
terrain der genaa~ ressorteerdnn. 

DEEL III 

De vaortzettinG der Praerefor~~tie. 

ONDE..i:tDEEL I 

In Roomsch milieu. 

Tc r"VJijl Tboraistcn, Scotisten en Sue.r c z c.s. de Contra -reforLJP. t ie 
voor b orei daen of s t erkt en, vrar cn enkele meer D.ugusti·jnsche geestcn 
op ee n he ling van de breuk raet de Reformatie b edacht. 
'Dit instrumenta1istisch (noo)pl~tonismc werd vertegenwoordigd door 

C.Contarini (ge st. 1542 ) d~e zich tegen het ~lcx~ndrinistischc aris
t etc lisme :·R:eerd e en door H. &'eripando 1 die op het Concilie van Tr en
·te de Contra-r ~ formatie, zij he t me t weinig succos, bestre ed- ~ 

ONDERDEEL II 

rn..:Protestcmtsch milieu. 

'I. De koaraogoni~ch-kosmologische richting. 
~ . Plntonise arena. 

Ulrich Zwingli (1484-1531) was· stee ds een individ ualist • . di.o prac
tica~l en st erk rhetorisch dacht. Intusschen ond erschaide nen biij 
hem'. t wee pha sen. . 

l. De eersto is loutor phrenologisch: "spiritus" in den zin van · 
phrcn sta ··~. t tcgenover het lc.~ere a.ls hat innerlijke tat het uit erlij
ke! Op beide gebieden - dit is de a nti-hurua nist·ische lijn - heeft 
r.ie n om Christen t o w'Jrden de ganad(J Gods nood ig . li<lar bij de uitwer• 
king v~n dcze · ge d~chte ~Te ekt zich hot dualisrae : i n het h ooger c dr~~s~ 
de zG zenndc het kar nkter v~n een onraidde llijke inwerking des Gee stes, 
gcraflocteerd in net rocpingsbcsef, in het . l agere da t va n een middel
lijke wer'king door woord en sacrn.menten. Correle..nt d2.ar:raee onde~~ .. .. : 
scheidt z. da n ook hc t geloof der . ware on zicbtbnr ~ ke r k de r l ei dins 
gcv'cn::'la fi gurcrn en da.t der z i chtbe..rc "gemeent c". / . ~ 

2 •. l :ettertijd echter winnen in Zwingli 'a opvattinge n Iaokratcs on 
Scnocc:. e,an invl oed.: de it gee st:t ve.n den· mensch wordt, phrenologisch
psycholo;;isch, verve.ngen door "anima11 • Daardoor wordt ook bet be
grip ~erk br ebd er: d0 onzichtber c k~ rk ataat niet l a nger als een loi-
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din ;;; _::c vcndc grocp t o f,; c nov(' r de :;c;mcentq, oo.c.r c.ls ker l~ der vcrkorcncn 
tc ~;c n ;.: ·v~ r den <'. kke r s f do ner el d . Dezc l D..atsto or.isp2.nt taverna hot SG 
~ i Jd v~ n den st ~~t ac t z'n door Go d JCstclde o~crhei~, die goc d ~n bc
scho:n.it t cg an nn:i.rchio on buitenlo.ndsch .;cva:.,_r. Va.nde..a.r det. ook de 
Chri s tc'n aan h ot sto.···.tslcvon dient dc l3 1 tc neracn. 

B . _ .. ristotclisc·crcnd. 
B. Kockerr.1e.nn C;est ~ 1009), gcrcformeerd rector V[', n het Gyr:me.sim.1 

te :Ur·.ntzi1,:; , dcnkt .. a.ristctolisch, .iat~ar ni ct scholr.stisch: het sch eraa 
n2.tuur en ~.; c nP..do verwcrpcnd, vcr ::; t hij dat niet slcchts de thc·Jlo,sio, 
ot"..nr ook da wijs'ba.;oe:bto, inclusi (; f ·1oacon0Llio,o., politico. on othica:i 
christ clijk zijn. In bci j0 watcnsch3ppa n sluit hij d ~ n voo1t~ bij 
~"ri s tcitalc s II .a.~~ ··~~n: ~i o Yerh•Jud;ing tu2 s chcri philosophic en th.Jo
l') (;i o, b cp:i::i.lt nij j 0 n 00 k mGdisch: de wijsbcgc ortc Jiont d'e patholc
i,;i c , de th'c •.:; lo6 iC de thc r<..~pi.:; van den ocn ~rnh' t i:; bch:>..n -J-:: lcn-. 

I I. De lJutor ~Jsn0l0~ischo richting . 
Zij t s bier uitsluit0n d au~lietisch en bov~nJ ien anti-arietotalisch 

·~ · D0 ~ntis]iritu~listischc richtin ; . 
1. Parti~ol univ0 re~lisno vindt non bij de (o econoni ~ch an ~olitick) 

"onr usti~G •: Dco_pcrschen, o~ c~. bij J c ~.~: r <.'..Yisch~ ~;ro 1.;p , die coonu
na <:>.l ) czit Vl.'\ n :.'l.:: pr·J,J ucticmiddelen ·prodikt, C:ll b ij de 1'.:unstarschc 
di e' ::l it :,1c; t bctrckkiOG tot j c ·coosumpti..;;n.rtikclcn uiscl.i.t • ' 

.2 . Irr nyotic kc n zin t;·erkte c. Scbwcn·kfcl1t daze ,J tidachten uit. 
B. Do spiritualistiscba richting. 

1. Prr-:: i ,;; (; 1-univc rsr-,li 'st'isch da.chten 1e ( :>cc r.mo1.1l..;sh on iDli tiok} 
n l' L: .. : tLs..:: '' Do0p.;;1·achon, o.a.. dc' 1,IGnn:>ni...: t cn hicr tc l c.n J .:., 'bi.j ·\·1c; lkt.l 
he t' c orJroun L~n-: .:;e e n r o l ·s pee 1 t. · 

j .Dczc visi c v .; r·b -:i nJ H . :no..nck rJet mystiek. 

S~Dc n- De tc ~ .; ~ke nis acr ,; rocp, hi c:r b olla.ndcld, 'WC'.S v~or0l in }>rotes'!' . 
vr.t- t :-~ n t s ch n ilicu ni c t Gering: quo. e.nti-huwr.nisttach '1t".S ~ij L.;r. kin-
•. ~.:-. ''. '.:k r a n dc-r Ikfori:;1r>.tio syrJp::'..thiGk; r:i~ar juiat d <:~< ~r J o ·:>r vmrcr. ~~.c.: t>)'l1·· 

t "c~ a s.:; n voor dit rJ ilicu _;:cvri.a.rlijkcr do.n Jio d.: r acr..0l r'..Stiai •. 



HET TWEEDE STUK 

D E W IJ S B E G E E R T E V A N P L M. 1600 - P L M. 1900. 

Inleiding Omstreeks het begin der 17e eeuw dooft, wel mede ten gevolge van 
de uitputtende godsdienstoorlogen, het religieuze elan. 

-c 

De inzinking wreekte zich uiteraard het sterkst in reformatorisch 
milieu: wijl men eigen roeping in de wijsbegeerte had verwaarloosd, 
was men geleidelijk meer op synthese aangewezen. Zoo restten voor 
de geschiedenis der philosophie alleen de wijsbegeerte van linksch 
en het synthetische streven. 

Van deze twee bepaalde uiteraard~de eerste en de probleemstel
ling en den ontwikkelingsgang. Vandaar dat we ons kortheidshalve 
vrijwel tot haar kunnen beperken. 

In deze wijsbegeerte doen zioh omstreeks het jaar l ,6oo ingrij
pende wijzigingen voor. 

De eerste is deze, dat de belangstelling .voor het paedagogische 
kwijnt , zoodat het Humanisme voorloopig op den achtergrond raakt. 

De tweede , dat de Renaissance door de reeds aangestipte inzin
king een ernstige versmalling van de belangstelling toont. Haar diep 
religieuze toon is al _spoedig verklonken;in de eerstvolgende eeu
wen overheerscht niet meer het vraagstuk: ''Wie helpt ons a.an den 
nieuwen mensch?" , maar "Hoe trekken we een nieuwe cultuur op?". 
De probleemstelling is dus nog even optimistisch, maar veel minder 
centraal; in verband daarrnee is ook de toon tegenover het Christen~ 
dom hier en daar minder agressief. 

Bij de beantwoording nu van de nieuwe vraag bouwt men z'n ver
wachtingen zooal niet uitsluitend, dan toch primair op de wetenschap. 
En daarbij wordt de ontologie vrijwel geheel subjectivistisch. 
Zoo wordt de souvereiniteit van den mensch, door de Renaissance 
geproclameerd, door het r a t 1 o n a 1 1 s m e tot $Ouvereiniteit 
der rede vervlakt. 

Het is dit dogma, krachtens hetwelk de kentheorie een overheer
schende plaats in de wijsbegeerte verkreeg, dat de geheele ontwik
kelingsgang der West~Europeesche philosophie eeuwenlang heeft be
heerscht: eerst de wetenschapcritiek, die het pad voor het irrati
onalisme baande, bracht verandering. 

Wenden we ons thans tot de geschiedenis dezer strooming. 
rroblematiek Haar verloop was beheerscht door een verschil inzake het pri-

rnair onderzochte. Aanvankelijk vatte men dit mathematisch-physisoh-, 
later echter primair biotisch op. Correlaat met dit verschil zag 
men ook de rede niet eender: eerst dacht men haar statiscb; toen 
echter de biologie dornineerde rnoest ook de rede wel dynamisch ziJn. 
Beide verschillen hebben , naar men ziet, betrekking op de kentheo
rie. 

Indeeling In verband met daze dubbele divergentie onderscheide men het 
vroege en het late rationalisme. De grens tusschen daze twee ligt 
omstreeks den dood van Hegel en de eerste uitgave van Comte's hoofd
werk, dus circa 1830. 
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HOOFDDEEL I 

Het rationalisme in de 17e en 18e eeuw. 

Het denken wordt beheerscht door den souvereiniteitswaan der ma
thematisch-physicale rede. 

Toch ontbreekt het hier ook niet aan een innerlijke problematiek. 
Want, gegeven de overschatting van de natuurwetenschap, moest nu wel 
de vraag rijzen, of onder deze rede wel al het redel1Jke viel te rang
schikken. Dragan b.v. waarnemingsoordeelen steeds een wetenschappe
lijk karakter? En hoe staat bet ten deze met de practische kenn1s? 
BiJ de beantwoording van deze en dergelijke vragen ontstond een du1-
delijk waarneembare spanning tusschen scientialisme en practice.lis
me, welke in het (oude) idee.lisme een eerste verbinding vonden. 

In verband daarmee onderscheide men drie phasen: de scient1alist1-
sche, de practioalistische en de idealistische. 

DEEL I 

Het scientialisme. 

Op den voorgrond staat het onbeperkte en nog ongeschokte vertrou
wen in de theoretische rede: aan haar zijn zoowel waarneming als 
practische kennis ondergeschikt en louter met wiskunde en natuur
wetenschap gelooft men het leven ten zegen te kunnen zijn. 

Vandaar dat de vraag naar de wijze van ontstaan der kennis van 
deze wetenschappen in het brandpunt der belangstelling kw8Jll en d.aar
in tot het eind der rat1onal1st1sche periode bleef. 

Ten deze stonden en staan twee opvattingen tegenover elkander, 
nl. de monistische resultaatstheorie en de dualistische samenwerkings
leer. Terwijl de eerste de activiteit in het kenproces gedurende de 
phase van het leeren kennen aanwezig, uitsluitend aan den straks ken
nende toeschrijft, die bet kenbare analyseerde en op deze wijze een 
begrip of een oordeel als resultaat boekt, neemt de tweede theorie 
aan, dat het ontstaan der kennis steeds roede een activiteit in het 
kenbare onderstelt. 

Boidc opvattingen komen in twee vnriaties voor: de resultaatathe
orie is intelloctualistisoh - bij de niet-materialistisohe denke~s -, 
of' scnsualistisoh - biJ de voorst.anders van het materialisme - J · 
en de samenwerkingsleer is bij ha.ar niet-aristoteliseerende aanhangers 
beeldentheorie en bij de aristoteliseerende denkers empirisme en 
afdrukkenthcorie. 

Opm. De voornaarnste tegenstelling in de moderne kentheorie vindt 
men niet zelden aangeduid als die van rationalisme en em
pirisme. Tegan een dergelijke omschrijving zijn echter over
wegende bezwaren aan te voeren: 
1. "Rationalisme" dient mede ter typeering van geheel de 
wijsbegeerte tusschen 16oo en 1900; derhalve werkt het ver
warrend wanneer men dit woord nu bovendien in een tweede. 
veel engeren zin gebruikt. 
2. "Empirisme" dekt slechts een van de twee variaties der sa
menwerkingstheorie: naast het empirisme, dat we bij Hippo
krates en Aristoteles aantroffen, leerden we reeds biJ Em· 
pedekles een beelden- of idolentheorie kennen, die evenzeer 
dual,istisch is. 
). Derhalve ·1s :tndc verb.fnd:ing 11rationalisme-emp1risme-" de eerete 
te?m 1e breed en de tweede te smal, en de samenvatting met be
hulp van beide termen niet bruikbaar. 

Gezien de plaats die de kentheorie in deze periode inneemt zal men 
bij de beschrijving van haar geschiedenis ook met gnoscologische ver
schillen ernstig rekening dienen te houden. Toch laten zij zich alle 
tot verschillen in de ontologie herleiden. Vandaar dat we ons in hoofd~ 
zaak aan de reeds vroeger gewonnen in~eelingen kunnen houden en in 
de eerste plaats mythologiseerend en niet-mythologiseerend onderscheiden. · 
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ONDERDEEL I 

Het mythologiseerend denken. 

AFDEELING I 

Het dualisme. 

Karak- Deze richting, die in de kenleer de beeldentheorie huldigt, vindt 
ter men vooral in Engeland. 
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I. Dualisme zonder dichJtomie in de anthropologie. 
Thomas White (gest. 1676) leert, dat de God van het niet-transcen
dente ons "intu!ties" voor bestaande dingen schenkt, maar de toestem
ming, in deze intuitie vervat, ook dan kan verwekken, wanneer de 
betrokken dingen, wier existeeren discontinu is, tijdeliJk ophoudem 
te bestaan, Daarmee herleefde de leer van den goddelijken bedrieger, 
die ook bij Ockham voorkwam. 

II. Dualisme met dichotomie in de antbropologie. 
A. Bij Campanella sloot Henry More (1614-1687) aan; 

rede en driftleven zijn met elkander verbonden door het goede; bin
nen het niet-transcendente is alles van geesten, in den zin van dai
monen, doortrokken. 

B. De conceptie van Paracelsus met scientialisme te verbinden was 
de bedoeling der kentheoretische fantasie~n bij Rob.Fludd (1574-
1637). 

AFDEELING II 

Het monisme. 

Volgens de partieel universalistische conceptie van Jacob B~hme 
(1574-1624), den speculatieven schoenmaker uit het Silezische Garlitz, 
valt het goddelijke met den makrokosmos samen; wie dit niet aanvaardt 
leert z.i. twee goden, nl. den onbekenden god en den god dezer wereld. 
Uit deze eenheid divergeeren hemel en aarde, goed en kwaad. Hetzelfde 
vindt in de mikrokosmoi plaats. Iets later poneert hiJ eerst, dat goed 
en kwaad beide noodzakelijk zijn, vervolgens, dat het denken theo
sophisch zoowel de lijn van binnen naar buiten als die van buiten naar 
binnen heeft te volgen. 

Tegen het eind van i'n leven vertoont z'n werk een meer christo
sophischen inslag: het accent valt op de parallel tusschen den indi
vidueelen mensch en den makrokosmisch geduiden Christus: gelijk Hij, 
het apriorische in den kosmos, z'n kruis droeg, stierf en weer op
stond, heeft ook de innerlijke mensch z'n leed te dragen, ender te 
gaan en te herrijzen. 

ONDERDEEL II 

Het niet-mythologiseerend denken. 
; 

Oo~ bier houde men de ontologische onderscheidingen in het oog. 
In verband met den gang van zaken is bet echter geed, niet bij het 
louter phrenologische dualisme, maar bij de wisselwerkingstheorie, 
dus bij Descartes c.s., te beginnen en bij de splitsingstheorie, dus 
bij Leibnitz c.s. te eindigen. Derhalve onderscheiden we twee onder
deelen, nl. 

I. Van Descartes naar het empirisme, en 
II. Van Herbert van Cherbury naar de monadologie. 

HOOFDAFDEELING I 

Van Descartes naar het empirisme. 

Binnen dit kader onderscheide men weer kosmogonisch-kosmologische 
(genetisch-structureele) en louter kosmologische ("structureele")concepties. 
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AFDEELING I 

De kosmogonisch-kosmologische concepties. 

i\ar aktcr Zij zijn indirect aan den vroegen Aristoteles geori~nteerd. 
De kentheorie draagt ecn intellectualistisch stempel. 

Omvang Ook hier onderscheide men contrastentheorie en het parallelisme. 

Onderaf deeling I 

De contrastentheorie. 

Omvang Zij omspant weer drie hoofdtypen: bet anthropologische, het zotllo-

Omvang 

Streven 

Concep
tie 

gische en het physiologische. 

Hoofdstuk I 

.. De anthropologische richting. 

Haar treft men in een individualistisch, een partieel universa.lis
tisch en een universalistisch type aan. 

Par. 1. Het individualistisohe type: Rene Descartes (1596-1651). 
D. ste.mde uit een oudadellijk geslacht in Tourraine. Van 1604 tot 

1612 volgde hij het. onderwijs der Jesuieten. Maar de syllogistische lo
gica boezemde hem al spoedig afkeer in: het is de wetenschap niet te 
doen om classificatie, berustend op een al of niet consequent emp1r1s
tische kentheorie in den geest van (den laten) Aristoteles, maar om re
sultaten van onderzoekende analytische activiteit. Na enkele jaren te 
f'arijs (1612-1613) en te Poitiers (1614-1615) gestudeerd te hebben,diende 
hi j als mi litair in verscheidene legers. In deze jaren kwam hiJ in con
tact met belangrijke mathematici, daarentegen niet met de kopstukken 
der moderne mechanica. Reeds toen wenkte hem het ideaal eener univer
seel e mathematische wetenschap als basis van levens- en wereldbeschou
wing . Bij haar uitwerking had hij echter zoozeer met twijfel te kam-
pen, dat hi j aan Maria een bedevaart beloofde, indien hij daarvan mocht 
warden bev~ijd. Na nog enkele groote reizen loste hij in 1624 deze be
l oft e in. Sindsdien leefde hij eerst (1625-1628) t e Parijs, later ge
ruirnen t ijd (1629-1649) in de Nederlanden en ten slotte enkele Jllren 
(1649-1651) aan het Zweedsche hof. 

Naast en boven de andere wetenschappen, is er een noodig, die alom
vattend dient te zijn en haar oorsprong in het verstand heeft. 

Daa:!'.'mee was afgewezen in de eerste plaats alle philosopheeren bij 
het licht der Woordopenbaring, maar ook alle realisrne en objectivisme. 
Maar was tevens de wijsbegeerte tot scientialistische kentheorie ver
smald. Wil men op deze basis slagen, dan moet men methodisch te werk 
gaan. Daarbij neemt D. dan nog weer speciaal de analytische geometrie 
ten voorbeeld. Want gelijk deze, ui tga.ande van ''het gegevene", niet, 
zooals de synthetische meetkunde, alleen expliceert, maar tevens en 
zelf s in de eerste plaats op het ontdekken van vondsten uit is, die van 
denzelfden aard als het gegevene zijn, dient ook de wijsbegeerte te 
vragen, wat gegeven is en wat te bewijzen valt. 

A. Wat is nu het wijsgeerig gegevene? 
Het is, volgens Descartes, de "mens", d.w.z. de denkende 

geest - den term"anima" acht Descartes dubbelz1nn1g, wijl mede voor iets 
11chamelijks bruikbaar -, tot wiens eigenlijke essentie het niet be• 
hoort met het lichaam vereenigd te zijn (anthropologische contrasten
theorie!). 

In dezen "mens" nu onderscheidt Descartes 11 1dee~n" (I) en "activi
tei t" (2). 

1. Idee~n ziJn hier - subjectivistisch - oordeelen. 
In zichzelf kunnen zij helder en onderscheiden, en naar hun oorsprong 

al of niet ingeboren zijn. Ingeboren idee~n zijn : uit niets kan niets 
worden, iets kan niet tegelijk zijn en niet zijn, wat eens geschied is 
kan niet ongedaan gemaakt worden, en voorts de axiomata der analytische 
geometrie (invloed van Oinopides c.s.). De drie meest fundamenteele 
van deze ingeboren idee~n dr.a.gen dus, 
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naar men ziet, een genetisch-structur eel karakter. 
De idee~n staan echter tevens in relatie . En wel eenerzijds 

tot de activiteit van den "mens" en anderzijds tot datgene waar
omtrent zij oordeelen zljn . 

Wat de eerste relatie betref t ziJn de idee~n al of niet pre
sent.' Alleen wanneer zij present zijn is een intu'Itie mogelijk, 
d .w. z. een schouwende activiteit, die , wanneer de geschouwde idee 
tevens helder en onderscheiden is, gepaard gaat met de overtuiging 
(persuasion) , dat deze idee waar is . In dit verband noemt D., de 
ideae innatae zelfs "eeuwige waarheden" . 

Een dergelijke overtuiging garandeert intusschen niet de waar
heid van een idee : waarheid immers betreft haar andere relatie, 
nl . de betrekking eener idee tot datgene waaromtrent zij oordeel 
is . En wijl D. - terecht - de indrukkentheorie verwerpt, neemt hij 
aan, dat idee~n eenerzijds helder en distinct kunnen zijn zonder 
waarheid te bezitten, en anderzijds waar kunnen zijn terwijl hel-
derheid en distinctheid ontbreken. 

Het eerste geval nu impliceert de mogelijkheid van metaphysi
calen twijfel aan de waarheid van wat helder en distinct is . Deze 
twijfel is zelfs mogelijk wanneer heldere en distincte idee1ilp 
tevcns present zijn, dus bij een intu!tie met waarheidsovertui
ging . Aan dezen twijfel zijn dan ook zelfs de eeuwige waarheden 
en de wet der contradictie niet ontheven: hij kan slechts worden 
overwonnen door de betrouwbaarheid Gods . Maar voordat ook diens 
bestaan bewezen werd, is een beroep op zijn betrouwbaarheid uitge
sloten . 

2 . Deze metaphysicale twijfel, welke beoogt het laatste onbe
twijfelbaar gegevene -te ontdekken, heeft echter een grens . Want 
hiJ raakt slechts de betrekking tusschen de ideetln en het door 
haar vertegenwoordigde . En dus niet de activiteit van den "mens" . 
Want ook wanneer ik aan de waarheid van alle idee~n twijfel, weet 
ik, dat ik twijfel . En met dit weten is tevens dat omtrent m'n 
eigen bcstaan verbonden: cogito, ergo sum. De gezochte basis 
voor m' n bewijzen de activiteit is dus het zelfbewustzijn. 

B. Maar hoe nu verder te komen? 
1 . Daartoe is in de eerste plaats nodig, dat het bestaan Gods 

en diens betrouwbaarheid bewezen wordt . Dit geschiedt als volgt: . 
Ik heb een idee omtrent God. Behoort deze idee nu tot de ideae 
innat ac of tot die idee~n welke ik van elders ontvang? Zij be- . 
hoort tot de laatste groep . Derhalve ligt twijfel ook omtrent 
Gods bestaan voor de hand. Maar verschillende voorstellingen heb
ben verschillend werkelijkheidsgehalte: de idee "substantie" heeft 
meer realiteit dan die der modi en de idee van een oneindige, 
eeuwige, onveranderlijke , alwetende en almachtige substantie over
treft in realiteitsgehalte weer die van een eindige substantie. 
Bovendien is zij volkomener . En daar essentie en existentie bij 
God niet gescheiden zijn, bestaat God en is Hij niet een bedrie-
ger . 

2 . Daarmee is d~ waarheid van verschillende idee~n gegaran
deerd. In de eersteplaats van de ideae innatae; voorts van die 
ideegn welke clarae et distinctae zijn, dus van de mathematische 
axiomata, welke gelden, ook wanneer geen ruimtelijke dingen zou
den bestaan; tenslotte ook van die ideegn, welke op m'n lichaam 
betrekking hebben . Want de "mens" bezit een passief vermogen ook 
zulke idee~n op te nemen, die , daar zij onafhankelijk van mijn 
denken ontstaan, niet door mijzelf kunnen bewerkt zijn, en dus door 
een andere substantie dan m' n mens - door m1 n lichaam of door 
hoogere wezens - moeten veroorzaakt zijn. Krachtens de waarach
tigheid Gods moet ik echter aannemen, dat idee~n omtrent een li
chaam door een lichaam bewerkt zijn . Dus heb ik een lichaam, 
dat levensgeesten (spiritus ) bezit en m'n "mens" beinvloedt . 

D. spreekt dus zoowel bij God als bij den mensch van ''sub
stantie". In beide gevallen beteekent deze term - ar1stotelisch -
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"essentia". Maar tevens - individualistisch - "existentie". Dovendien 
definieert hij "substantie" als "die zaak die ~ldus bestaat, dat zij 

, voor haar besta~n geen enkele andere zaak noodig heeft". Vandaar dat 
hij in de knel geraakt en oprnerkt, dat dit eigenlijk alleen van God 
geldt en de menschelijke substanties niet dan door medewerking Gods 
bestaan. · 

Een substantie heeft eigenschappen - attributen -. Ondor dezen zijn 
er, die de natuur eener substantie constitueeren: zoo constitueert 
denking - Lat. cogitatio - de substantia cogitans, d.w.z. den "mens", 
en uitgebreidheid - Lat. extensio - de substantia extensa, d.w.z. het 
corpus. 

Ecn attribuut bezat openbaringswijzen (modi). Niet slechts waarne
men, maar ook willen is een modus van denken, geliJk figuur, bewe-
ging, ondoordringbaarheid en zwaarte modi der uitgebreidheid zijn. 
Zoo brengt D. de praxis biJ het intellect en de physica biJ de mathe
sis ender! 

• Een der consequenties van het specifiek anthropologisch standpunt 
is, dat D. bij dieren geen psychische functie kan erkennen: psyche 
is slechts daar, waar levensgeest en denken warden bijeengehouden, 
dus bij den mensch. 

D., die een volle generatie na Galilei optrad, en dus niet de va· 
der van het intellectualistische scientialisme heeten mag, verkreeg 
mede door z'n helderen schrijftrant een geweldigen invloed. Intus
schen is hij niet zoo oorspronkeliJk als men, in overschatting van 
het moderne denken, soms heeft gemeend: in hem kruist de lijn, die 
van Oinopides over Aristoteles II A 1, Herakleides Pontikos II en 
Xenarchos van Seleukeia in de oudheid naar Jean Mirecourt in de late 
Middeleeuwen en Acontius en Gomez Pereira in de Renaissance liep, met 
het (individualistische) scientialisme. 

Opm. D. is dus noch een leerling van August1nus, noch een voorloo
per van Kant - over wien later -! Evenmin is hij, zooals men 
gewoonlijk meent, een dualist; wisselwerk1ng is iets anders 
dan menging, en veronderstelt een oorspronkeliJke eenheid. 
Daarentegen kan men D. terecht, krachtens z'n methode, een 
olipsist noemen, en hem wegens z'n overschatting van de lo• 
gica ook als logicist typeeren. 

Par. 2. Het partieel universalistische type. 
De verbindtng van cartesianisme met partieel univeraalisme braoh· 

ten Fr.Lamy (gest. 1711) en Bern. Lamy (gest. 1715), Fransche gees
telijken, tot stand. 

De Spi- Par. 3. Het universalistische type •. 
noza De verbinding van cartesianisme met universalisme vindt men bij 

Baruch de Spinoza (1632-1677), maar uitsluitend in diens eerste periode. 
De S. werd t e Amsterdam geboren en behoorde daar tot de kring van 

Marranen, Joden, die, in Spanje gedwongen tot het Christendom over 
te gaan, in de Nederlanden gewetensvrijheid zocnten en vonden. 

Van meet aan huldigde S. een aan den vroegen Aristoteles geori~n
teerd subjectivisme in mystiek-universalistischen geestj om deze 
mystiek wer d hij reeds in 1656 uit de synagoge gebannen. Binnen dit 
kader valt echter een belangrijke wijziging op te merken. Aanvankelijk 
nl. tusschen 1658 en 1660, toen hij nog in de orngeving van z'n geboor
testad woonde, waar z'n eerste werk, T r a c t a t u s d e D e o , 
ontstond, huldigde S. niet het parallelisme, maar de wisselwerkings
theorie in anthropologischen zin. Van Descartes verschilde hiJ toen 
dus slechts door z'n universalisme: God is de eenige "substantie" met 
een oneindig aantal attributen; van deze zijn er ons slechts twee be
kend, nl. denking en uitgebreidheid, die op elkander inwerken. Als 
natura naturans openbaart deze substantie zich in vele individueele 
modi, uit welke God als geest tot zichzelf terugkeart. 

Hoo:f dstuk II 

De zo8logische richting. 

Zij komt in twee typen voor, die men beide in Engeland aantreft. 
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Par. ·l. Het individualisme. 
Kenelm Digby (1603-1665) 1 een medicus, handelde zoowel over 

"de natuur der licha.rnen"als over "de onsterfelijkheid der anima." 
in den geest van Aristoteles II A 2.: de ziel - anirna - is louter 
substantie, het lichaa.rn daarentegen substantie met acoidentia. 
Daarom kan de ziel niet uite~n vallen en is z1j onsterfelijk. 

Deze conceptie nu ontwikkelt D. in intellectualistisch-scien
tialistischen zin.· Kennis ontstaat z.i. noch uit afdrukken. noch 
geheel door waarnernen: de dingen bestaan, althans wat hun substan
tie betreft, a priori in ons denken. Wil het echtcr tot kennis ko
men, dan moet dit bezit ontwikkeld worden. Daarbij volgt onze 
geest een zekere orde: voorop gaat bet begrip - D. spreekt niet 
van idee~n, . maar van "notiones" ... der existentie, dan volgt dat 
van relaties als geheel en deel, oorzaak en werking. Op deze wiJ
ze is de kennis omtrent de anima langs louter explicatieven weg 
te verkrijgen. Bij de kennis omtrent de lichamen echter staat bet 
eenigszins anders: hier is · ook waarneming poodig, die ons kennis 
omtrent het accidenteele verschaft, wel~e in die omtrent de sub-
stantie van bet lichaarn wordt ingevoegd. 

Par. 2. Het partieele universalisme. 
De verbinding van de zooelogische contrastentheorie met par

tieel universalisme was het werk van N.Culverwell (1618-1651). 
r 

HOOFOOTUK III 

De phytologische richting. 

Haar kennen we slechts in ~en type, nl. in bet individualisme 
van Thomas Hobbes (1588-1679). 

H. wordt niet zelden als leerling van Francis Bacon en boven
dien als empiPist gezierr. Nu was Dacon, naar we zagen, een ob-
J ecti vistische materialist, zoodat de onderstelde cornbinatie reeds 
op zichzelf niet juist kan zijn. Dovendien was H. nimmer een van 
beide. Want steeds huldigde hij een ind1vidualistisch subjecti
visme van genetisch structureel stempel. Binnen dit kader rnaakte 
hij een ontwikkeling door: aanvankelijk dacht hij dualistisch; 
later stand hij eenigen tijd onder den invloed van Galilei. Sinds 
1636 echter huldigde hij, mede door bet contact met K.Digby, 
een vroeg-aristoteliseerende. conceptie, welke hij echter in phyto
logischen zin uitwerkte: de physica is z.i. de leer omtren~ de 
verhouding van ruirnte en beweging, naar geometrische methode 
ontwikkeld, terwijl de physisleer de theorie omtrent het organische 
lichaam, inclusjff de anima, brengt. 
Z'n kentheorie is dan ook reactieleer, terwijl hij in z'n poli
tieke werken steeds de ondeelbaarheid van de door combinatie van 
individueele machten ontstane staatssouvereiniteit bepleitte. 

ONDERAFDEELING II 

Het parallelisme. 

Het determinisme der mechanistische natuurwetenschap was nergens 
z66.veilig als bij het parallelisrne, dat, naar we reeds bij de 
bespreking van Demokedes vonden, steeds een gedeterrnineerden gang 
van zaken in de ~aralle1le reeksen impliceert. Het bevreemdt dan 
oak niet, dat dit scientialisme, zij bet ook pas in de 18e eeuw, 
een nieuwe loot, het psychom;ntsme, voortbracht. 

HOOFDSTUK I 

De oude richting. 

Deze conceptie komt bij het scientialisrne in twee typen, nl. 
in een universalistisch en een partieel universalistisch, voor. 

Par. 1. Het universalistische type. 
In z'n latere werken - o.a. in de Eth1ca - liet de Spinoza 

de anthropologische wisselwerkingstheorie las, en ging hij,verdiept 
door critiek op Francis Dacon en Hobbes, naar het parallelisrne over. 
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Den.~ing en uitgebreidheid acht hij thans parallel, en geheel het 
proces van uitgang en wederkeer gedetennineerd. Voor den terugkeer 
in het universeele rest dan ook slechts, dat we ons bewust worden, 
modi der eene Substantia te zijn, die zich, in liefde tot Haar, van 
de wereld hebben af te wenden. 
In de staatsleer volgt de S., die in de Nederlanden leefde, tegenover 
Hobbes de anti-monarchistische lijn en wel in democratischen zin: de 
meerderheid heeft het recht gehoorzaamheid af te dwingen. 

Par. 2. Het partieel universalistische type. 
J.J.Durtous de Mairau (1678-1771), die met Malebranche correspon

deerde, verbond diens partieel universalisme met bet parallelisme. 

HOOFOOTUK II 

.. De nieuwe richting: het psychomonisme • 

Deze conceptie is een eenzijdig rnonisme, ontsproten aan bet paral
lelistische. Ook systematisch valt zij trouwens alleen via het paral
lelisme te verstaan. Want slechts wanneer twee ontische reeksen vol
ledig parallel loopen, verandert er, wanneer een dezer twee uitvalt, 
in de andere reeks niets~ Nu was voor het scientialisme, wanneer het 
dezen kant opging, de keus bepaald: het denk-proces mocbt niet WQrden 
geschrapt. Vand~ar dat men bier tevergeefs naar een louter mechanis
tischen uitlooper van het parallelisme zal zoeken1 maar de psychomo
nistische mogeliJk was en ook in feite voorkwam. 

Dit psychomonisme nu behoeft niet, zooals men. onder den indruk 
der conceptie, door Heymans c.s. later voorgedragen, allicht meent, 
universalistisch te z1Jn. En het was dit ook inderdaad niet steeds. 
Getuige de eerste psychomon1stische conceptie, nl. die van George 
Derkeley. 

D. (1685-1753), een protestantsche Ier, die een poos in Amerika 
ender de Engelsche kolonisten en Indianen werkte en later bisschop 
van Cloyne werd, was een oorspronkelijk denker. 

Z'n conceptie komt op bet volgende neer: er bestaa.n slechts actie
ve personen of geesten en passieve bewustziJnsinhouden. De laatsten 
zijn deels ideas - voorstellingsbeelden -, deels notions - begrippen -. 

DiJ de voorstellingsbeelden onderscheidt D. twee groepen. Die der 
eene zijn product van een activiteit onzerziJds, nl. van onze fanta-
sie of verbal.ding; deze 11ideas of imagination" missen echter levendig-
heid en regelmaat en ziJn ook niet onweerstaanbaar. De andere groep 
van voorstellingsbeelden, nl. gewaarwordingen - ideas of sense -, 
daarentegen ziJn levendig, regelmatig en onweerstaanbaar. Waaraan valt dit 
nu toe te schrijven? Niet daaraan, dat zij een wereld buiten het 

( bewustzijn zouden vertegenwoordigen: B. verwerpt niet slechts als sub
jectivist de secundaire qualiteiten - de objectsfuncties -, maar ook 
de primaire - de subjectsfuncties - der physische dingen, en wel op 
gr ond mede van de overweging, dat ook deze eigenschappen universeel 
zouden zijn en z.i. dus slechts op abstractie zouden berusten. Daar 
dus noch onze activitelt, noch een wereld buiten het denken het voor
komen der ideas of sense kunnen verklaren, stanunen ziJ uit de activi
teit van den goddeliJken geest. Intusschen ziJn deze ideas in ons en 
niet, zooals Malebranche - over wien later - leerde, in God• De 
verhouding van onzen spirit en onze ideas is dus die van actief en 
passief bestaan, dat tegeliJk ontisch en gnotisch is; het esse der 
spirits is in dit opzicht ~en rechtstreeks ontwaren - percipere -, 
dat der ideas een rechtstreeks ontwaard worden - percipi -. 
Deide termen ziJn in vriJ vagen zin te nemen: D., die alleen aan het 
ruimtelijke en aan het physische het bestaan ontzegt, schrijft ook 
aan dieren en planten een spirit en ideas toe. 

Dehalve de ideas bezi t een menschel~.Jke geest nog andere passieve 
bewustzijnsinhouden, nl. begrippen. 21.j ziJn, evenals de ideas on-
zer verbeelc±1g, producten van een activiteit onzerziJds, en wel van 
ons denken. Deze notions, onder welke ook de getallen ressorteeren, 
hebben betrekking op andere geechapen geesten, op den goddelijken 
geest en op de relaties tusschen de ideas. Dij de begrippen is, anders 
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dan bij de ideas, abstractie mogelijk. Vandaar oak, dat het ons rno
gelijk is over bedoelde relaties en andere geesten te spreken en ons 
ook sprekend tot die andere ge~sten te richten. 

Opm. D. is dus niet een "spiritualist" of een "subjectieve idealist" 
en nog minder een "empirist", maar, zooals Heymans reeds zag 
de vader van het psychomonisme. 

AFDEELING II 
De louter kosrnologische (structureele) concepties. 

Karakter Even orientalistisch als de reeds besprokene, verwerpen zij alle 
kosmogonisch {ge.netj.scn) denken. 

Indeeling Men onderscheide de niet-aristoteliseerende en de aristotelisee-
rende richtingen. In de ontologie komt dit verschil daarin uit, dat 
het partieele universalisme bij de tegenstanders van Aristoteles 
het thema van makro- en mikrokosmos huldigt en dus naast zich zoo-

~ wel individualistische als universalistische variaties duldt, terwijl 
het aristotelisme bedoeld thema verwerpt en ten deze dus geen vari
aties toelaat. In de gnoscologie is de tegenstelling die van' .. anti
cmpirisme en van empirisme. 

Onderafdeeling I 

De niet-aristotelische richting. 

Oak hier onderscheide men dualisrne en monisme. 

HOOFDSTUK I 

Het dualisme. 

Karakter Kentheoretisch huldigt het· de samenwerkingstheorie, in den niet-
empirischen zin van beeldenleer. 

Indeeling Ook thans onderscheide men cont ra-spiritualisme en spiritualisme. 

Rarnisme Par. 1. Het contra-spiri tua.lisme. 
Het Ramisme vindt aanhang zoowel in Engeland bij Sir William 

Temple (gest. 1626) als in Duitsland, waar O.Casmann (gest. 16o7) 
Hofmanns spiritualisme bestrijdt en R.Goclenius (gest. 1628) 
voor de eerste maal een werk ender den titel 11Psychologia" schrijft. 

Dayle Par. 2. Het spiritualisme. 

Gassendi 

Den invloed van de Montaigne verraadt Pierre Dayle (1647-1706). 
De stellingen van de verschillende godsdienste~ gaan niet slechts 

de rede t e boven: zij zijn rechtstreeks met haar in strijd. Deze 
dogmata te gelooven is dan oak niet verdienstelijk, maar absurd. 
Intusschen is het voor de rede gemakkelijker dwalingen te ontmaske
ren, dan positieve kennis te verwerven. De vrijheid van wil b.v. 
is een onbegrijpelijk mysterie; toch is de zedewet ons ingeboren. 
Intusschen bliJft D. in dit spiritualisme scientialist: de zede-
wet ziet niet op de handeling maar op de gezindheid. 

HOOFDSTUK II 
Het monisme. 

Kentheoretisch huldigt men de resultaatstheorie, die hier een 
sensualistisch karakter draagt en dus geen intellectualistisch. 

En terwille van de nu juist niet materialistische omgeving lan
gen tijd ietwat gecamoufleerd epicuraeisme stand binnen het scien
tialisme Pierre Gassendi voor (1592-1655), die in z'n weerlegging 
van het empirisme duidelijk den invloed der Ramisten vertoont. 

ONDERAFDEELING II 

De aristotcliseerende richting. 

Evenals de resultaatstheorie van intellectualisten en sensualis
ten de theoretische rede als eenigen gids aanvaarlend~ gaat men in 
de kenleer van de afdrukkentheorie uit. 
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Ook hier onderscheide men in hoofdzaak twee concepties, nl. de 
consequente en de gernatigde. 

HOOFDSTUK I 

Het consequente empirisme. 

De vadcr van de verbinding van deze oude strooming met het scien
tialisme de~ zeventiende eeuw is John Locke (1632-1704). 

Men onderscheide z'n conceptie van de materialistische: L. ziet 
in de ontologie de anima wel degelijk als iets zelfstandigs. En ken~ 
theoretisch is hij niet een sensualist: want, als subjectivist het 
extramentale bestaan der secundaire qualiteiten loochenend, herleidt 
L. de z.i. uitsluitend zintuigelijke kennis tot afdrukken, door de 
primaire qualiteiten der door hun vorm geindividualiseerde extra-

• mentale dingen op de tabula rasa van ons verstand aangebracht. Der
halve is de waarneming niet een directe en is er a fortiori niet ~an 
ingeboren idee~n sprake: ook de kennis omtrent het rnathematische 
ontstaat op de geschetste wijze. De ideas worden verwerkt door de 
reflection, dus door de nadenkende activiteiten der ziel. 

HOOFDSTUK II 

Het gematigde empirisme. 

Onder dit hoofdje ressorteeren die richtingen welke de defini
tieve conceptie van Aristoteles met het scientialisme verbinden. 

Terwijl het Alexandrinisme en het Avorroieme op den achtergrond 
geraken, spelen de twee andere Aristoteles-interpretaties ook in 
het niet-synthetische scientialisme een belangrijke rol. Met name 
geldt dit van de rechtsphilosophie. 

1. Hugo Grotius (1583-1645), reeds vroeg bekend om z'n Mare li
berum (1609) geeft in z'n D e i u r e b e 1 1 i a c p a c i s 
bij de behandeling van het krijgsrecht een algemene rechtsleer op 
pseudo-thomistische basis. Het recht berust op de redelijke mensche
lijke natuur: het is even eeuwig en redelijk als de mathematische 
waarheden en zou ook gelden, wanneer er geen God bestond. Dit natuur
recht steunt echter niet op apriorische begrippen: de individualisee
ring is van hi·storische en sociale toestanden afhankelijk. Het po-
si tieve recht is veranderlijk. Maar ook dit gaat indirect op het 
natuurrecht terug, dat ons irraners als redelijk doet zien, voor den 
wil van God voor hct door den staat bepaalde te buigen. 
Want de staat is de meest volmaakte gemeenschap, die met betrekking 
tot de godsdienstige verschillen indifferent behoort te zijn, maar 
loochening van het bestaan Gods en van de onsterfelijkheid der anima 
dient te straffen. 

2. Sam.Pufendorf (1632-1674) daarentegen ging rneer scotisch te 
werk. Het natuurrecht berust op den wil Gods en wordt verwerkelijkt 
door een drietal verdragen, nl. een tusschen de individuen onderling, 
een ter constitueering van den staat en een tusschen onderdanen en 
r egeering. Toch steunt de kennis omtrent het recht ook hier uitslui
tend op de bestudeering van de menscbelijke rede, los van woord
openbaring en geschiedenis. 

HOOFDAFDEELING II 

Van Herbert van Cherbury naar Leibniz en Wolff. 

Ook deze groep van concepties bevat dualisme en monisme. 

AFDEELING I 
Het dualisme. 

I. Herbert van Cherbury (1581-1648) sluit bij Fracastoro in de 
Renaissance aan, maar laat nu, sc1ent1al1st1sch- wijsbegeerte tot 
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een leer omtrent de waarheid verschrompelen. 
Daarbij onderscheidt hij (woord)openbaring en waarhe1d. 

1. Eerstbedoelde staat z.i. dicht bij het waarschijnlijke en moge
lijke; bovendien steunt zij op gezag en valt slechts enkelen ten 
deel. 
2. Anders de waarheid. In haar onderscheidt hij de waarheid der 
(mikrokosmische) dingen - d.w.z. hun gelijken op den makrokosmos -
en de waarheid van de door hen uitgezonden en door den kennende ge
grepen beelden. Bij de verwerking van de laatste spelen de waarhe
den in het transcendente de voornaamste rol: zij ziJn heilige prin
cipia van natuurlijke religie en moraal enz •• Deze principia vallen 
niet uit anderen af te leiden: zij zijn bovendien algemeen erkend, 
zeker, noodzakelijk en conform met de wereld: men mag over hen dan 
ook niet disputeeren. 
3. Derhalve is een woordopenbaring niet noodig en de heidensche 
religie tenslotte meer aanvaardbaar dan de Christelijke. 

4 II. Niet minder belangrijk is het andere type. Men vindt het 
bij den niet-mythologiseerende vleugel van het Cambridge Platonisme, 
d.w.z. bij R. Cudworth (1617-1688), sedert 1645 hoogleraar te Cam
bridge. Hij bestreed Descartes en Hobbes, maar oak Greville - over 
wien straks - en poneert niet slechts dat de zedewetten dezelfde 
geldigheid hebben als de waarheden der mathesis - beide zijn aange
boren -, maar ook, dat het astraal soomatische transcendent zou zijn: 
bet is, naar de eischen der schoonheid, plastisch gevormd. 

AFDEELING II 

Het monisme. 

Men onderscheide weer den contradictoiren en den niet-contra
dictoiren vleugel • . 

ONDERAFDEELING I 

De contradictoire vleugel • 

. Hieronder ressorteert de mystiek van R.de Greville - Lord 
Brooke (1608-1643). 

ONDERAFDEELING II 

De niet-contradictoire concepties. 

Hier onderscheide men de leer van de bewegende en van de rus
tende nous. 

HOOFDSTUK I 

De leer van den bewegenden nous. 

I. In instrumentistischen geest confronteert C.G.de Berigard 
(1587-1663), een Franschman die sedert 1628 in !tali~ doceerde, in 
een dialoog het aristotelisme met de z.1. reeds door Anaxagoras 
ontwikkelde leer van een oneindig aantal onderling heterogene deeltjes 
zonder vacuum, en prefereert daarbij de laatste. 

II. Vitalistisch daarentegen denkt Fr.Sanchez (gest. 1632), 
een Portugees, hoogleeraar in de medicijnen te Montpellier. Vol
maakte kennis bezit slechts God, die alles gemaakt heeft. Mensche
lijke kennis is daarom nimmer volmaakt. Maar niet onmogelijk, mits 
meo· zintuigelijke kennis en zelfkenn~s niet van elkander scheidt. 

III. Bij het occasionalisme onderscheide men drie typen. 
A. Individualistisch dacht Arnold Geulincx (1624-1669) in z'n 

eerste phase. De beweging van welke men niet weet, hl>e zij bewerkt 
wordt, bewerkt men niet. 
Het occasioneel optrederrlverband tusschen de beweging van m'n 
willen en van m'n lichaam is me niet bekend. Dus bewerk ik dit 
verband niet; het berust dan ook op bewegingswetten, door God ver
ordend. 
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Malebranche B. In partieel universalistischen. zin uitgewerkt vindt men deze 
conceptie bij Malebranche (1638-1715), Hij verbindt dit resultaat 
echter met een eigenaardige leer omtrent de kennis (vaak "logisch 
ontologisme 11 genoemd). De resultaatstheorie ziet de kennis qua 
resultaat als individueel; verbindt men haar met occasionalisme, 

_dan treedt licht, gelijk bij Geulincx, een sterke resignatie in. 
Om deze nu te overwinnen poneert M., dat men niet een veelheid van 
individueele oordeelen - idee~n - omtrent hetzelfde ding behoeft 
aan te nemen, maar er omtrent ieder ding slechts een oordeel bestaat, 
dat zich dan in het theale deel van den mikrokosmos zou bevinden; 
het kennen der individueele menschen is dan een zien hunnerzijds 
van dit oordeel. Een en ander geldt zoowel van oordeelen omtrent 
den geest, als van die omtrent bet sooma, Derhalve zien wij alles 
in God: "Nous voyons toutes choses en Dieu". 

Geulincx c. Universalistisch is het occasionalisme van Geulincx in diens 
latere werken: wij zijn modi van God, 

HOOFOOTUK II 

De leer van den rustenden nous. 

Inleiding I. Om haar te versta~n, is het noodig eerst even een blik 
te werpen op het mechanistische wereldbeeld, dat in den kring der 
physici was opgekomen. 
Ten deze onderscheide men de leer omtrent het onderzoekende sub
j ect en die omtrent het onderzochte. 

A. Het subject. 
Reeds in de Hellenistische periode had het subjectivisme bij mon

de van Antipatros de wet voor het ruimteliJke naar het denkend sub
ject verlegd: het mathematische zou onder het analytische ressor
teeren. Deze opvatting, die met het objectivisme van astronomen 
als Coppernicus en Tycho Brahe niet strookte, was in het subjecti
visme kort na Bruno herleefd: reeds b!J JC"epler (1571-1630) beheerscht 
zij de leer omtrent het onderzoekende subject. 

B. Toch mag de conceptie van laatstgenoemde nog allerminst 
volledig scientialistisch heeten: Daarvoor sloot zij met haar halt. 
aesthetische, half religieuze verheerlijking van de wereld in de 
leer omtrent het onderzochte nog te dicht bij Kepler's onmiddelliJ
ke voorgangers aan. 

De nieuwe visie op hat onderzochte treft men pas iets later, 
nl. bij Galilei (1564-1641) en diens tijdgenooten aan. Zij raakt 
zoowel het karakter der physische dingen als den aard hunner bewe
ging. 

1. Wat het eerste punt betreft stonden, naar we zagen, in de 
oudheid twee theorie~n tegenover elkander: de eene nam een - ove
rigens zeer verschillend gefundeerde - veelheid van elementen aan 
en leerde dienovereenkomstig op het gebied der physische dingen een 
zekere heterogeni~eit; de andere theorie daarentegen, de materia
listische, verwierp een veelheid van elementen: h.i. was "de stof" 
homogeen. 

2. Inzake den aard van de beweging der physische dingen dacht 
de oudheid evenmin eenstemmig. Want ook onder hen die de fantasti
sche gedachten van Empedekles omtrent een wederzijdsche sympathie 
en antipathie afwezen, waren er velen, die den oorsprong van bedoel
de beweging geheel of ten deele aan het boven-physische toeschreven; 
men denke hier aan de impetus-leer der vitalisten -. Anderen daar
entegen meenden, wel terecht, dat het typeerende van hetphysische 
juist in de beweging ligt. In laatstbedoeld milieu nu moest het 
probleem wel rijzen, wat deze beweging bepaalt. Bij de oplossing 
van dit vraagstuk schreven de objectivisten uiteraard mede ean de 
objecten eenigen invloed op de beweging toe. Voor de subJec"tivisten 
echter was deze weg afgesloten; zij spraken dan ook of - tychistisch 
- van "toeval", ,of - deterministisch - van innerlijke noodz1akelijk
heid'. Het eerste standpunt was in de oudheid dat der materi.alis
tische. subjectivisten - Epicuree~n -, het tweede dat der energet:Ls
tische subjectivisten - Stoici -. 

Het merkwaardige der nieuwe visie op het onderzochte nu was 
dit, dat men inzake het karakter der pnysische dingen de leer der 
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homogeniteit aanvaardde, daarentegen inzake den aard hunner bewe
ging voor het detcrminisme koos. M.a.w., d.at men epicureesch mate• 
rialisme en stoisch energetisme, die in de oudheid telkens hadden 
gebotst, kortweg met elkander verbond. De vrucht dezer combina• 
tie, die uiteraard het inzicht in de geschiedenis speciaal van 
de hellenistische wijsbegeerte- niet ten goede kwam, was de leer 
eener homogene materie, bij wier beweging vanuit een bepaald 
punt uitsluitend het verleden dezer materie den gang van zaken 
in de tockomst bepalen zou. Anders gezegd: de theorie van het 
mechanisme. 

C. Wijsgeerig gezien was deze visie dus allerminst een ge
sloten eenheid. Maar zij bood een belangrijk voordeel. Want, had 
tot nu toe· de erkenning van de heterogeniteit in het rijk der 
physische dingen en van hun verband zoowel met het hoogere in de 
niet-physische dingen als met de objecten de toepassing van de 
mathcmatische logica op het onderzochte geremd, thans was dit 
drievoudig beletsel met een slag opgeheven. 

Het is pas deze combinatie van mathematische logica met me
chanis tisch wereldbeeld die het thans aan de orde zijnde scien
tialisme karakteriseert. 

Indeeling II. Dit mechanistische wereldbeeld werd door de voor-
stan1ers der leer van den rustenden nous in hun wijsgeer1ge 
conceptie opgenomen. 

Leibniz Par. 1. Gottfried Wilhelm Liebniz (1646-1716). 
Leven L. werd geboren te Leipzig, kort voor de vrede van MUnster, 

die Duitschland in een groep van miniatuurstaten uiteen deed 
vallen. Hij was niet slechts philosooph, maar ook mathematicus, 
historicus en iurist, en stond in contact met de leidende fi
guur op deze terreinen; als diplomaat stand hiJ in dienst van 
verscheidene kleine Duitsche hoven, waarbij hij negatief tegen 
Lodewijk XDI in werkte en positief de hereeniging van Roomsch 
en Protestantsch trachtte te bewerken. 

Conceptie L. verwerkt het mechanistische wereldbeeld in partieel uni-
versalistischen zin. 

I. De makrokosmos. 
11God 11 is een geest in den zin van "esprit" of 11 entendement 

universel", die het lagere, de wereld, als bewustzijnsinhoud in 
zich heeft. 

II. De mikrokosmoi - de menschen -
Deze staan in het rond om den oneindigen geest. ZiJ zijn 

eindig en beslaan in de omgeving van den esprit universel ieder 
een punt. Daardoor is de relatie tusschen het universum en de 
mikrokosmoi de mathernatische van centrum en punten van de pe
ripherie. 

L. ziet de rnikrokosmoi zoowel op zichzelf als in verband met 
elkander. 

A. Op zichzelf divergeert iedere mikrokosmos in een ratio 
en het overige. 

1. De ratio wordt hier scientialistisch gevat: de eeuwige 
waarheden, d,w.z. de wetten voor het metaphysicaal mathematische, 
het logische, het geometrische en het ethische zijn haar 1nhaerent; 
deze veelheid wordt bier, in den geest van Lallus, combinatorisch 
uit de verbinding van enkele waarheden afgeleid. 

2. Het overige vertoont een secundaire divergentie van het 
physische en het vitale. 

a. Het physische is niet, zooa1s Descartes meende, uitge• 
breidheid, maarriet-bewuste beweging, die in de ruimte - in den z1n 
van diepte - bestaat: L. spreekt hier van "inexisteeren". 
Het is het veld der phy~ica van Galilei. 

b. Het vitale diver'geert in 11 phys1sche 11 - d.w.z. biotische 
- verde.c ondeelbare krachtoantra - "monaden" - en is het psych!• 
sche. Bej_de ziJn bewust, m aar in verschillende graad; hun ver
houding ten deze is die var,. slapen en droomen. 

3. De verhouding van de ratio en haar inhoud is, wat de on
tologie betreft, ennogtisch gedacht: L. verwerpt niet slechts het 
paral1.elisme en de wisselwerkingsleer, maar ook de impetustheorie 
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en het occasionalisrne: tusschen de rede en haar inhoud 
bestaat een vooruit bepaalde overeensternrning - "consentement pre
etabli" -. Wetenschappelijk is bun verhouding die van noodzakelijke 
en toeval l ige waarbeden, wier afstand, wat de physica betreft, 
echter ingekrornpen is door de ontdekking van de infinitesimaal
rekening, door welke de mathesis ook de beweging aan kan. 

B. De onderlinge verhouding der mikrokosmoi is die eener voor
ui tbepaalde harmonie - "harrnonie preetabli" -. 

III. De verhouding tusschen het universeele en de mikro
kosmoi is die van een wederzijdsch gelijken op elkander; bovendien 
weerspiegelt elk der mikrokosrnoi het universurn op e1gen wijze. 

Wolff Par. 2. Fr. Chr. Wolff (1673-1754). 
Leven W., die uit Pruisen stamde, kwam met Leibniz in contact en 

werd door diens bemiddel1ng hoogleeraar te Halle. De critiek der 
pietisten, die practicaal dacbten, dwong den koning W. te ontslaan 
(1723); deze werd nu hoogleeraar te Marburg. In 1740, toen Frederik II 

4 den troon te Berlijn besteeg, kreeg hij echter weer z'n vroegere 
professoraat terug. 

Conceptie W. is het goeddeels met Leibniz eens, maar verwerpt diens par-
tieele universalisrne: individualistisch acht bij de wereld slechts 
een samenhang van individueele dingen. Daardoor vervalt de metaphyT 
sicale mathesis. De verhouding tusschen de ratio en bet overige is 
dezelfde als bij Leibniz. Daar echter de mathesis universalis ver
viel, staat de logica op de voorgrond: de noodwendige waarheden 
vallen onder het principium contradictionis - het tegengestelde 
is onrnogelijk -, de toevallige onder bet principe van den voldoend -
het tegengestelde is niet contradictoir -. 
Inzake de verhouding tusschen de individueele dingen onderling ver
val t de harmonia praestabilita. En met den makrokosmos ook diens 
weerspiegeling door de mikrokosmoi: ieder stelt uitsluitend de we• 
reld als samenhang op eigen manier voor-. 

De conceptie van W. is dus bet individualistische correlaat van 
die bij Leibniz: hij behoort dan ook niet tot de Aufklttrung, die 
intusscbeo# geliJk uit den levensgang van W. bleek, zich ducht1g 
roerde. 

Terugblik ~Het scientialisme is em typisch moderne strooming: de eenz1Jd1ge 

Karakter 

toespitsing van de rede op .de mathematische physica en de poging 
geheel het leven aan deze theoretiscbe rede te onderwerpen was in 
de vorige eeuwen onbekend. Desondanks bleek ons, dat ook bier de 
divergentie primair geheel beheerscht wordt door de reeds in de 
oud.heid bestaande verschillen; nieuw is sleohts de verbinding van 
de oude concepties met d~n scientialistiscben tijdgeest. 

Ook bij de volgende stroomingen staat het zoo. Vandaar dat men 
kan volstaa.n met de typeering van het daarin karakteristieke en 
met het noornen van enkele voorbeelden. 

D E E L II 

Eet: practicalisme - De wijsbegeerte der AufklHrung. 

Op den duur was het scientialisme velen toch al te eenz1Jd1g. 
En bij de vergelijking met de nog allerminst vergeten practicale 
concepties der klein-socratiscbe scholen en der Stoa ook te "modern". 

Intusschen wilde men over bet alge~een niet naar de oudheid te
rug: de aanspraak der rede op souvereiniteit bleef onbetwist. Maar 
tegenover de opvatting, dat deze rede louter een theoretisch karakter 
zou vertoonen en het wetenschappelijke kunnen bet hoogste zou zijn, 
stond menigeen toch sceptisch. 

Reeds tijdens den bloei van het scientialisme had het niet aan 
critiek in dezen geest ontbroken: men denke hierbij slechts aan de 
bestrijding van Descartes door diens tijdgenoot Du Vair. Mettertijd 
echter moesten .deze bezwaren de overhand verkrijgen: hoe meer men 
trachtte bet scientialisme vruchtbaar te maken voor tecbne, sociaal 
en economisch leven., reoht 1 mo~aal en geloof, des te meer bleek d1t 
alles een gebied, d.at zich niet tot theoretisch denken liet herleiden. 
Ook de Humanistisch~ belangstelling voor de paedagogische relatie 
liet zicb opni euw hooren. 
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Zelfs op eigen gebied had bet scientialisme aanvallen te doorstaan: 
in den kring van Is.Newton (1642-1729) rees de vraag, of de physi
ca wel zoo aan de mathesis was gebonden als Galile1 c.s. had.den 
aangenomen, en of de eerste het wel zonder niet-wetenschappelijke 
waarneming stellen kon. 

Opm. Laatstbedoelde vraag raakte het verschil van waarnemings
oordeel en (vak)wetenschappelijk oordeel; zij mag d.us niet 
tot het empirisme van Locke worden herleid, al kon ziJ ui
teraard ook daarmee verbonden worden: het empirisme van 
Locke was scientialistisch en stond dus even ver als ' andere 
scientialistische richtingen van de Aufkl~rung af ! 

Nu versta men deze critiek niet verkeerd. Z1J dacht niet prac
tisch, en a fortiori ook niet practicistisch: zij droeg slechts een 
practicaal karakter. Vandaar, dat .men er zich toe bepaalde bet prac• 
ticale karakter der rede te accentueeren,zood.ra deze het gebied 
der mathesis verliet. Verder dan een tegenstelling tusschen theo-

' retisch en practicaal binnen bet domein der rede kwam men dan ook 
niet. Dat bier neg heel wat_haperde 1 bleek wel daaruit, dat men 
eenerzijds de gebieden waarover men den mend vol had,niet in haar 
eigen karakter onderkende, en anderzijds de wetenschappen aldus 
onderscheidde1 dat aan de mathesis intuitieve -, daarentegen aan de 
physica slechts practische zekerheid toe zou komenl 

Ondanks deze bczwaren won sedert 1650 de Aufklttrung met haar 
prediking van het gezonde verstand in geheel West Europa op veler
lei terrein gestadig veld. Wat ook gemakkelijk viel te verstaan: 
de beoefening van wetenschap is nu eenmaal steeds het voorrecht van 

·betrekkelijk weinigen, zoodat het seientialisme, nog geheel afge
zien van de waarheidsvraag, niet licht gedurende langen tiJd popu
lair kon blijven. 

Wat de beoordeeling betreft, houde men twee~rlei uiteen. De Auf
klttrung stand, hoe geborneerd zij ons tegenwoordig ook aandoet, 
iets dichter bij het leven dan het scientialisme, en verdient in 
zooverre waardeering. 

Intusschen bracht juist dit voordeel ernstige gevaren mee: had 
het scientialisme ender de mede door het synthetische denken ver• 
slapte Christenheid haar duizenden verslagen., de Aufklttrung zou, 
doordat zij de geesten in een diepere en breedere laag der sa.men
leving omzette , hare slachtoffers bij tienduizenden tellen en., mede 
in verband met het - blijkens pietisme en methodisme - verzwakte ver-
zet der Reformatie, op de Fransche revolutie uitloopen. 

Indeeling De onderlinge divergentie houdt uiteraard ten deele verband met 
het verschil in onderdeel van het boven-analytische leven., waar1n 
men speciaal belang stelt; wat de richting betreft blijkt z!j weer 
geheel beheerscht door de verschillen,die we ook bij het scien
tialisme aantroffen . Vandaar dat we hier, dezelfde indeeling als 
boven volgend, meestal met een korte vermelding van de correlat1e 
kunnen volstaan. 

ONDERDEEL I 
Mythologiseerend denken. 

Karakter De critiek van het practicalimne op het scientialisme gaat hier 

.. 

hand in hand met die van mythologiseerend op niet-mythologiseerend 
denken-. Deze complicatie wettigt intusschen niet hier van "irra• 
tionalisme" te spreken. 

I. Dualisme. 
A. Zonder dichotomie. 
? 
B. Met dichotomie. 
l. Dicht bij H.More stond Norris (1657-1711), die echter de 

rede als wetenschappelijk neernt en daarom van het z.1. pract1caal 
geloof onderscheidt; voor de leer orntrent de eenheid der Reunis 
bij Malebranche aansluitend, bestreed hiJ krachtig Locke c.s •• 

·2.correlaat met Paracelsus en Fludd leert Franc.M.van Helmont 
(1618-1699) de suprematie van het bij ieder deels marmelijk., deele 
vrouwelijk leven boven het mechanische: het laatste speelt slechts 
in de wereld van het maken en vormen, in welke het leven bijna ge
storven is en die ook slechts tijdelijk duurt, een rel. 
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II. Monisme. 
A. Individualistisch en antisynthetisch dacht B. de Mande-

1 ville (1670-1733), die in een vlugschrift, dat de maatschappiJ met 
een bijenkorf vergelijkt, sterke belangstelling voor sociaal, oe
conomisch en staatkundig leven toont, maar poneert, dat de cultuur 
blijkbaar slechts bloeit wanneer egoisme met hartstocht en ondeugd 
de drijfveeren zijn en het recht van den sterkste heerscht. Hij be
streed dan ook niet slechts het scientialisme (o.a. Berkeley), 

Lessing 

maar ook dualistische practicalisten als Shaftesbury - over wien 
straks -. 

B. Het partioel universalistische en synthetische werk van 
Boehme in practicalistischen geest omgezet vindt men wiJ Fr.Chr. 
Oetinger (1702-1782). Aanvankelijk te TUbingen leerling van Fr. 
Chr.Wolff, komt O. daar in aanraking met Boehme 1 s geschriften, 
en gaat hij mettertijd van een niet-rnythologiseerende naar een 
mythologiseerende conceptie over. 

• O. is een tegenstander van het dualisme: z'n ontologie wil niet 
van verticale emanatie, maar slechts van horizontale specificatie 
weten, die hier tevens, universalistisch, modificatie heet. 
Wat uit 11het intense" divergeert is opwaarts_ geest, maar tegelijk 
naar beneden, lichamelijkheid; fn dezen zin zegt hij: "Leiblichkeit 
ist das Ende der Wege (Werke) Gottes". 

ONDERDEEL II 

Niet-mythologiseerend denken. 

HOOFDAFDEELING I 

Kosmogonisch-kosmologisch denken. 

AFDEELING I 

Het dualisme. 

Par. 1. Louter phrenologisch. 
G.E.Lessing (1729-1781) accentueert tegenover het scientialisme 

de redelijkheid in moreelen zin. 
l. Aan de moraal heeft mede de kunst dienstbaar te zijn. De 

eenheid in het drama is niet - zooals de scientialistische aesthe
tica wil - eene van plaats en tijd, maar van innerlijke en moreele 
noodzakelijkheid: zij wekt medelijden met den held van bet drama 
en vrees voor onszelf. 

In verband met de moraal staat ook de "Religion", die iets anders 
is dan de Bijbel. Deze laatste, op zichzelf natuurlijk juiste, on• 
derscheiding wordt echter uitgewerkt in dezen zin, dat critiek op 
de Schrift~ welke L. geoorloofd acht, nog niet critiek op de reli• 
gie inhoudt. Op den voorgrond staat hier de gedachte, dat het menscheT 
lijk geslacht een opvoeding dient mee te maken, welke, evenals die 
in het individueele leven, loopt van het beginstadium, met z'n op 
het lagere gerichte genieting, over de tusschenphase met haar op 
de gemeenschap aangewezen eerzucht naar de voltooiing met hare 
aan het transcendente gehoorzamend plichtsbesef. Aan deze ontwikke
ling neemt het individueel bestaan deel door transmigratie. 
Openbaring valt daarbij voor velen niet te missen; ook zij heeft 
daartoe echter drie stadia te doorloopen: op die van het Oude en 
het Nieu~qe Testament zal nog die van het Eeuwige Evangelie volgen. 
Maar meer dan een hulpmiddel is de openbaring niet: de menschheid 
dient te komen tot een louter humane en autonome redelijke moraal. 
Vandaar de neo-protestantsche voorkeur voor het streven naar waar
heid boven haar bezit. 

2. Meer universalistisch dacht de Vauvenargues (1715-1749). 
Hij ziet de natuur als het geheel, het hart als het transcendente 
en de (wetenschappelijke) rede als niet-transcendent: de groote 
gedachten komen van het hart, het goede instinct heeft geen rede 
noodig, maar verschaft die; de rede kent niet wat het hart interes
seert en misleidt ons vnker dan de natuur. 
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Par. 2. Phrenolog1sch-psycholog1sch. 
Shaftesbury (1671-1713), kleinzoon van een der vrienden van 

Locke, stand aanvankelijk onder den invloed van laatstgenoemde. 
Mettertijd keerde bij zich echter niet slechts van diens empiris
me, maar tevens van alle scientialisme af: er zijn zaken voor bet 
leven van meer belang dan de indeeling van onze voorstellingsbeel• 
den. Positief komt hij dan tot een philosophie van den aesthetisch 
ethischen smaak, die de waarde der dingen vatten zou. 

In de .ontologie onderscheidt s. ziel en lichaam; onder de eerste 
ressorteer t niet slechts de rede, maar oak het herotsche en de pas
sie. De verhouding van ziel en lichaam is die van actieve en pas
sieve vorm: van natuurschoon is slechts bij bezielde wezens, d.w.z. 
bij dier en mensch sprake. Zoowel in ziel als in lichaam is de mensch 
in z'n onverwisselbare 1nd1vidual1teit, beeld van den rnakrokosmos. 

Wat zich ontisch als vorm realiseert,wordt door den aesthetisch
moreelen smaak gevat. 

• Zoo is de conceptie van Shaftesbury eenerzijds verwant aan die 
van Cud,,1orth, terwijl ze anderzijds met hare waardeering voor be
valligheid en gratie alsmede voor ironie en humor de zwaarwichtig
heid van diens scientialisme mist. 

AFDEELING II_ 

Het monisme. 

ONDERAFDEELING I 

De contradictoire richting. 

Voor haar is het practicale een innerlijk contradictoir historisch 
verstaan. 

Deze richting telt bier niet minder dan drie concepties, een 
individualis tiscbe, een partieel universalistische en een universa• 
listische. 

Par. 1. Individualistisch. 
J.E. Hamann (1730-1788), geb. te K<Snigsberg, mislukte als stu• 

dent, werd eerst gouverneur, later handelsemploye te Riga. Op reis 
kwarn hij te Londen tot bekeering. Teruggekeerd publiceerde hiJ enkele 
duistere in profetischen stijl gestelde werkjes in synthetischen 
geest. 

H. is monist: god en wereld zijn ~en~ Dezelfde gedachte typeert 
ook z'n anthropologie: zoowel geschiedenis als taal bewijzen het 
ongegronde van een scheiding tusschen zintuigelijkheid en verstand. 
De geschiedenis nu wordt beheersc~t door de coincidentia opposi-
torum. Maar dan in practicalen zin: de wetenschap moet haar plaats 
afstaan aan de zekerheid van het geloof, dat de openbaring "vernedert". 
Zoo nadert H.Oetinger, met w1en h1j echter na:hhet mythologiseerend 
denken, noch bet universalisme gemeen beeft. Het dichtst staat hij 
dan ook bij Herder - over wien straks -, van wien hij slechts door 
z'n zich gaarne op Sookrates beroepend individualisme ondersche1dt. 

Par. 2. Partieel universalistisch. 
J .G .Herder (1744-1803), in Oost-Pruisen geboren, studeerde te 

Kanigsbergen theologie. Zoo kwam hij in aanraking met zoowel Hamann 
als met den jongen Kant. Later, toen hij predikant te Riga was ge
worden, bracht een zijner reizen hem met Goethe in contact. 
Ook later bleef hij ondanks een tijdelijke wending naar het pietis
me, op den duur een anti-synthetisch denker. 

Ook Herder is een contradictoir monist: god en natuur zijn een, 
getuige taal en geschiedenis, in welke de tegengestelden elkander 
opheffen. Het accent in het rnenschenleven valt niet op het weten, 
maar op de taal, gezien als vertolking van den aesthetischen kijk 
op de dingen - invloed van Shaftesbury -. In de geschiedenis boeien 
hern ·bijzonder teen vrij onbekende perioden, als de tijd v66r Soo
krates en de Middeleeuwen. Wat H. van Hemann onderscheidt is z'n 
partieel universalisme en de niet-synthetische geest van z'n werk. 
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Par. ). Universalistisch. 
Vico G.B.Vico (1668-1744), een Italiaan, sedert 1699 hoogleeraar 

.. 

in de rhetorica aan de universiteit te Napels, die over de opkomst 
en het verval der democratie tijdens de Renaissance nadacht, werd 
geboeid door de contradictie, die in de geschiedenis der cultuur 
voorkomen, en rneende daarvoor door. een contradictoire conceptie 
r ekenschap t e kunnen geven. Daarin biJ Cardanus aansluitend, was 
hij toch in menig opzicht anders. Ten eerste leefde V. niet v66r, 
maar na de zeventiende eeuw; in verband daarmee gaat z'n historische 
analyse van de cultuurgeschiedenis over in een critiek op Descartes 
c.s •. En deze bestrijding geldt niet slechts hun eenzij~ge orien
tatie aan de mathesis, rnaar ook hun scientialisme: de natuur die 
zich in den gang der cultuur openbaart is niet wetenschappel1jk, 
maar lingua.al en aesthetisch - daarin was v. een voorlooper van 
Herder -. Bovendien d.acht V., anders dan Cardanu~, niet partieel 
universalistisch, maar universalistisch • 

ONDERAFDEELING II 

De niet-contradictoire richting. 

HOOFDSTUK I 

De splitsingstheorie. 

Pal' . 1. De leer van den bewegenden nous. 
I. Instrumentalistisch denkt Blaise Pascal (1623-1662), 

die bij Berigard aansluit; P. waarschuwt dan ook voor de verwarring 
van l\ugust:l!M1is':JC en Jn.nsenisme met Carthesianisme. 

Het practicalisme van P. komt daarin uit, dat hij den scientia
listen voorhoudt, hoe de mathematische methode haar eigen grond
begrippen a.l s ruimte, tijd en beweging niet verklaart, en haar ei
gen axioma's niet bewijst, en bovendien nocb in staat -, noch be
voegd ~s op moreel gebied een beslissend woord te spreken. Onder 
het laatste hoofd brengt P. zoowel de spanning van z'n ontologie -
een mensch staat tusschen het niets en het oneindige in - als die 
van z'n christen - zijn onder. 

Zoo kruist hier de voortzetting van de lijn der Praereformatie 
binnen Rome - de strijd van P. tegen de Jezuieten met hun Contra
reformatie! - met het practicalisme. 

II. Goethe (1749-1832) is natuurlijk prirnair als dichter te 
zien. '!'och is hij ook wijsgeerig van belang. 

Onder den invloed van Herder verliest G. reeds vroeg z'n contact 
met het pietisme; later buigt hiJ, mede door de lectuur van EruT 
no en Spinoza, naar een niet-contradictoir universalistisch mo• 
nisme on , ~at echter een vitalistisch karakter draagt. Gott-Natur 
is het oneindige, dat zich eenerziJds in de rust van de gesteenten 
en anderzijds in het leven van plant 1 dier en mensch op eindige 
wijze manifesteert. Al dit ei ndige echter bezit een schoone vorm1 wel
ke niet wetenschappelijk gedet ermineerd, maar aesthetisch genoten 
dient te worden. -

Zoo i s G. een der grootste vertegenwoordigers van het tweede 
Humanisme, dat, tiJdens de Aufkl~rung opgekomen, de revolutie van 
1830 niet overlcven zou, gelijk G. zelf aanvoelde. 

III. Occ asionalist in practicalen zin was John Edwards (1703· 
1758), ecn Arnerikaansche puritein, die meer b1J Malebranche dan 
bij Calvi jn aansloot, maar de scientialistische rede van de reli
gieuz e affccten onderscheiden wil. 

Par. 2. De leer van den rustenden nous, 
I. Partieel universalistisch. 

- A. In Engeland stand deze richting zijdelings ender den in• 
vloed van Isaac Newton. 

l. N. (1642-1727) benadert men het best door hem met Leibniz 
te vergeliJken: evenals deze is hij partieel universalist en in 
de physica dynamist; en evenzoo zoekt hij een toenadering tusschen 
mathesis - fluxietheorie - en physica• Wat beiden onderscbe1dt is 
tweeerlei: N. is objectivist en practicalist. Het verschil tusschen 
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diepte en omgeving wordt daardoor biJ N. evenals bij Plato in d1ens 
Timaios en Nomoi, tot een verschil van mathematisch subject en niet 
mathematische objectieve aanw1Jsbaarhe1d, wat zich da.n practicalis• 
tisch verscherpt tot de tegenstelling van veld voor wetenschappe• 
lijk onderzoek en gebied voor niet wetenschappelijke waarneming. 
In den makrokosmos is de omgeving "absolute .Plaatsruimte"; in ver
band met z'n , waarnemingsleer noemt N. haar dan ook "Sensorium Dei". 

. 2. Maclaurin (1698-1746), een leerling van N., werkte diens 
conceptie in subjectivistischen zin om: hiJ aanvaardt de mathema
tische logica, en de absolute ruimte is z.i. slechts het betrek• 
kingssysteem voor al de relatieve plaatsbepalingen. 

B. Ging men in Engeland van het praoticale objectivisme naa.r het 
dito subjectivisme over, in Duitschland kwam men op hetzelfde punt 
uit door de conceptie van Leibniz in practicalistischen zin om te 
werken. Dit laatste geschiedde o.a. door A.G.Baumgarten (1714 ... 1762). 
"Aisthesis" in den zin van "waarneming" opvattend, gebruikte B. den 
term "aesthetica" voor dat deel der kentheorie, dat zich met waar
neming bezig houdt en daarom van de mathematische 1ogica dient te 
warden onder scheiden. Intusschen beru.st de beteekenis van B. voor ... 
al daarop, r:at hij het aesthetisctie in den modernen zin - dus het 
gebied van schoon en 11efl1Jk - afzonderliJk onderzocht en het met 
"het gevoel" analoog achtte. 

I I . -lndividualistisch. 
Ni et van Leibniz, maar van Wolff ging M.Knutzen (171,·1751), 

een der leermeesters van Kant, uit. Kn. stelde zich tot taak, Woltts 
scientialisrne met het pietisme te verzoenen, dat het geloof nau
welijks van het ethische onderscheidde en dit laatste bovendien 
practicaal versm~lde. 

HOOFDSTUK II 
De wisselwerkingstheorie. 

I. De anthropologische richting. 
' 

A. In Frankrijk was een der centra, waar het praaticalisme zioh 
bet eerst vertoonde, het klooster van Port Royal des Champs. Op 
grond van een subjeot1v1stisoh misveratand.de oprnerk1ng van Au• 
gustinus, dat alle scepsis op bet zelfbewuetz1Jn st~a.ndt,en \lit SJ11Pf1th1e 
voor deze kerkvader (en het aan hem in Frankr1Jk georientee~de 
Jansenisme) met de leer van Descartes inzake den methodischen twiJ-
fel verbindend, distancieert men zich van Descartes o.s~ 1n prao
ticalistischen geest. In dezen zin werkt&n A.Arnauld (1612-1694), 
een individualist, en P.Nicole (1625-1695), die het partieele uni
versalisrne was toegedaan. De "Logique de Port-Royal", door beiden 
samen vervaardigd, legt dan ook het accent op bet niet•wetenschappe-
liJk wetcn, waarin bier ook het ethisch-pistische opgaat, terwiJl 
Bossuet (1627-1704) zich met waarsch1Jnl1Jkheidsleer bezig hield. 
Fenelon (1615-1715) was de un1versal1st .1n dezen kring, stond dus 
dicht bij Spinoza in diens eerste periode. 

B. In Duitschland bewoog Euler (1707-1783) zich meer op het 
gebied der physica. Tegenover Newton hield E. ·1n hoofdzaak de zij-
de van Descartes. Intusschen is hij niet scientialist, maar pra.c
ticulist. Daardoor ziet ook hij zich genoodzaakt de waarnemings
ruimte van het veld der mathesis te onderecheiden. Uiteraard is 
deze ruimte -hier niet absoluut: ook z1J behoort b1J het individu
eele. Maar nog minder is ziJ objectief. Derhalve kan de waarnemings• 
ruimte slechts het betrekkingssysteem voor ons aller plaatsbepalingen 
blijven, irden men haar naar het niet•wetenschappeliJke subject 
overbrengt. Hetzelfde geldt met betrekking tot den t1Jd: Zoo ~st 
E. ten deze hetzelfde precede, da.t bet subJect1v1sme vroeger op 
de qualitei.ten had toegepa.st, en de Stoa in de oudheid el'toe had 
geleid, ruimte en t1Jd onder het "onliohamel1Jke" op te nemen. 

II. De zo~logische richting. 
Zfj is die van Thomas Reid (l 710-1796) 1 den vader van "de Schotsche 

School". 
R., aanvankelijk een leerling van Locke, ging reeds vroeg v&l 

het empirisme naar de l eer der directe waarneming over, en wel in 
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zo~lo~· tsch~n zin: vanda~r z'n critiek o.a. op het sensualisme en 
op Ber·~_eley. 

?os~ti0f K.Digby naderend, verwerpt hij echter diens sc1ential1sme: 
de ingcboren oordeelen hebben niet slechts op mathesis (en physica) 
en ontologie betrekking, maar zijn voor een deel ook van pra.ctica
len aard: zij rnaken den inhoud van "het gezond verstand" uit. 

III. De phytologische richting. 
De physiologische psychologie van Hobbes werd op het continent, 

mede ter bestrijding van Locke's afdrukkentheorie, practicaal ver
werkt tot een physiologische psychologie, d.w.z. tot een reactieve 
anthropologie . De pionier dezer beweging was onder de individualis• 
ten i n Frankrijk de Condillac (1715-1780) en onder de meer in syn• 
~hetischen geest denkende partieele universalisten in Zwitserland 
Ch .Bonnet (1720-1793), die ook in Duitschland o.a. biJ J.C.Lava-
ter (1741-1801) aanhang vond. 

HOOFDSTUK III 

Parallelisrne en psychomonisme. 

A. Het parallelisme. 
Bij Spinoza sloot J.C,Edelmann· (1698-1767) in z'n leer omtrent 

de practicale geloofSlennis aan. 
B. Het pnychomonisme. 
Daarentegen ontwikkelde E.Platner (1744-1818}_ blijkens z'n 

aesthet ica, Berkeley's conceptie in practicalen geest. 

HOOFDAFDEELING II 

Lauter kosmologisch denken. 

ADEELING I 

De niet-empiristische richtingen. 

ONDERAFDEELING I 

Het dualisme. 

HOOFDSTUK I 
De niet-spiritualistische richting. 

Het practicale correlaat van de conceptie der Ramisten leverde 
J .H. Pes t.al ozzi (17!+6-1826), een Zwitsersch paedagoog. In echt cy
ni~chen stijl poneerde hij negatief, dat maatschappij en staat een 
mensch Hel kun1"en civiliseeren, maar nie't innerl1Jk cultiveeren; 
en pos.i. ticf , dat c~e· social e revolutie beginnen moet met allen een 
recht op elementaire vorming toe te kennen, die dan z.i. slechter 
te berei ken valt door sterking van de innerlijke aanwezige natuur
liJ~-e kr::ichten, tot welke hij dan behalve aanschouwing - van getal, 
vo;:•m en woo'.>dbeeld -, practicalistisch, ook intuitie of gevoel - z.1. 
de basis vcor ethisch en pistisch leven, hier met religie verward -
rekend~ . 

HOOFDSTUK II 
]._e spiritualistische richti~. 

In t egenstelling met Pestalozzi denkt J~.Rousseau (1712..:l:LZB) 
spi r itualistisch; bovendien was hij, gelijk ~eeds Hegel zag, in de 
ontologi e ni et een i ndividualist, maar een ~artieele universalist. 
Der hal ve draagt z'n practicalisme niet een cynisch, maar een oyni
seerenrl-stoisch kar akter. 

R. 's crit iek op de cultuur van zijn tijd raakt primair de onge• 
lijkheid, die haar oorsprong in het positieve recht der bestaande 
staten vindt en door de met hen verbonden al of niet so1ent1al1st1-
sche cultuur wordt versterkt. R. 's leuze: ''Terug naar de natuur" 
impliceert dan ook een scherpe cr1t1ek op de ac1ent1alist1sche 
verminklng van natuur tot natuurwetenschap. 
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Een idea.le gemeenscha.p kan slechts ontstaan uit de verb1nding 
van individueele Willen tot een gemeenschappelijken wil. Daarbij 
bliJft de individueele wil autark: hij kan wel macht overdragen 
(Hobbes), maar behoudt het recht deze ook terug te eischen {tegen 
Hobbes). Een dergelijke maatschappij zal niet slechts aan de kerk 
geen invloed op -den gang van zaken toestaan, maar oak de ongel1Jk
he1d zooveel mogelijk inperken. Het theale is het transcendente 
in den makrokosmos; het is niet slechts verstandelijk, maar - prac
ticalistisch - ook een weten van recht en moraal; analoog daaraan 
bezit een mensch in het transcendente 4eel van z'n bestaan niet 
slechts versta.nd1 maar ook geweten. Op deze basis ontwierp R. in 
de E m 1 l e z '-n opvoedingssysteem. 

ONDERAFDEELING II 
Het rnonisme. 

• De verbinding vari rnonisme met practicalisme geschiedde in ver• 
schillenden zin. 

A. Individualistisch ging ~e (1711-1774), een Schotsche 
denker, te werk. Hoewel jarenlang bevriend met Rousseau, was hij 
niet een spiritualist, maar een cyrenaicu~. Het godsgeloof ont• 
staat door transcendeering van den geidealiseerden menach1 is dus 
ongegrond. Waarop het positief aankomt is dan ook iets anders, nl. 
de autonomie van moraal en kunst. Ten opzichte van deze twee is de 
wetenschap secundair. Beide berusten op niet·wetenschappelijke., maar 
wel kennende activiteit: Hume is in de kentheorie niet een empirist, 
maar een sensualist. · 

B. Partieel universalistisch, dus materialistisch, dachten o.a. 
J.O.de la Mettrie (1709•1751) en von Holbach (172~-1789). 

C. De universalist in dezen kring was J.L.d'Alembert (1717·1783) .. 
~ Jarenlang de leider der Encyclopaedisten1 die biJ de indeeling 
van de wetenschappen Francis Bacon volgt. 

AFDEELING II 
Het empirisme. 

ONDERAFDEELING I 
Het consequente empirisme. 

De combinatie van Locke's conoeptie met practioalisme beheerschte 
de opvatting van Quesnay (1694-1774) c.s., die 11physiocratisch" 
in de oeconomie de belangen van den landbouw accentueerden. Haar 
popularisator was Voltaire (1694-1778), die aanvankeliJk onder den 
invloed van Shaftesbury, Pascal en Newton stond, maar na 1755 
{aardbeving te Lissabon), pessimistisch geworden# in z'n philosophie 
der geschiedenis naar bet empiristische practicalisme overging. 

ONDERAFDEELING II 
Het gematigde empirisme. 

Chr.Thomasius (1655-1728}, aanvankelijk leerling van Pufendorf, 
ontwikkelde zich later in practicalistische richting: het natuur• 
recht berust z.1. niet op de rede., maar op de redeliJke begeerten 
naar leven en geluk - met als keerzijde afkeer van dood en smart -
en naar eigendom en macht. 

Overzien we het practicalisme, dat ten onrechte niet ~elden met 
het scient1alisme onder het hoofdJe "Aufklttrung" wordt samengevat, 
dan blijkt het een krachtige beweging, die, wel verre van metliet 
scientialisme accoord te gaan, zich daartegen overal krachtig verzet. 

Eerst zoo veretaat men de spanning in het oude rationalisme om
streeks het midden der 18e eeuw bij alle typen van concepties te 
constateeren. 

En tevens de noodzakeliJkheid van de poging tot verzoening, reeds 
enkele decennia later van vale zijden ondernomen. 

\ 
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Het (oude) idealisme . 

Karakter De spanning tusschen sc1ential1srne en practicalisrne bereikte hier 
en daar - men denke a.a. aan den roep van Rousseau 11Retournona a 
la nature" en aan z 1 n ui twerking in de Fransche J'\.evolutie - een 
bedenkelijk voltage. Derhalve kan het niet bevreemden, dat sommi-
ge subjectivisten dezen broederstrijd met bezorgdheid gadesloegen, 
en naar een verbinding van beide richtingen zocht0n. 

uit dit streven werden de concepties van het (oude) 1deal1sme 
geboren. 

Met scientialisme en practicalisme heeft deze r ichting de er
kenning van de souvereiniteit der beneden-historische rede gemcen. 
Voorts aanvaardt zij de spanning tusschen theoretische en practische 
rede. En tracht nu beide ala versch:Dleode werkingswijzen der eene 
rede te duiden. 

Kant De vader van d1t idealisme was Irn.~anuel Kant (1724-1804), hoog-
lecraar te Kenigsbergen. Men zie zijn werk dan ook niet ale proeve 
eener verbinding van intellectualisme en emirisme: met zulk een com
binatie zou Kant het gematigd empiristisch ::icientialisme niet te 
boven zijn gekomen. Bovendien valt bij Kant geen spoor van empi
risme te ontdekken: wat hij 11ervarif!g11 noemt is ontwarende activi
tei t, niet empirie. Het was dan ook iets geheel an~ers dat Kant 
voor oogen stand, nl. het vinden van de eenl:..e:id achter scientialis
tische (of theoretische) en practische rede. 

Het idealisme draagt bij Kant echter een bepaald cachet. Z'n 
conceptie is nl. getypeerd door de volgende trekken: 1. Zij is 
monistisch: Kant kent geen transcendentie. 2. Dit monisme is kosmo
gonisch-kosmologisch: bet sluit in de ontologie niet bij bet mate
rialisme, maar bij de contrastenleer, en in de kentheo~ie niet 
bij het sensualisme, maar bij het intellectualisme ~an. ). Dit 
kosmogonisch-kosmologisch denken is niet contradictoir: Kant's con
ceptie is een geheel andere dan die van Hegel. 4. Nader sluit zij 
aan bij de splitsingsleer in den zin van den rustenden nous: het 
psychische is bij Kant, evenals bij Leibniz en bij Newton, niet 
ident met de .rede, maar een deal van haar inhoud. 5. In ~uGschen denkt 
Kant niet partieel universalistisch, maar individual1s-~isch: Het 
sensorium Dei van Newton wordt ~ij hem tot sensorium humanum. 
In z'n idealisme zie men dus de paging het sensualisme van Wolff 
met het practicalisme van Knutzen te verbindPn. 

Met deze hoofdgedachte nu kruist bij Kant een andere lijn, nl. 
de critische. Aan deze laatste valt toe te schrijven de onderschei
ding van vorrn en materiaal, b1j welke Kant de vorm tot de kennen
de, het materiaal tot het kenbare rekent, terwijl beide hier sub• 
jecten zijn. Deze onderscheiding stamt niet van Wolff en Knutzen: 
dergelijke gedachten troffen we bij K.Digby en b~j Euler aan. 
Nieuw is hier echter twee~rlei: in de eerste plaats de verbinding 
van criticisme met ideaiisme - vanda.ar dat men hier van"critisch 
ideal1srne 11 spreekt - en voorts bet feit, dat Kant het apriorische 
zonder eenigen inhoud, dus louter als "vorm" of kenwi jze opvat 
en in zulk een vorm de voorwaa.rde of mogolij!~~eid tot kermen ziet. 

De verb1nd1ng van deze twee lijnen lever de het vol gende op: 
A. De theoretische philosophie heeft betrekking op dingen en 

verschijnselen. 
1. De leer der waarneming van de omgeving - de transcendentale 

Aesthetik (men denke hier aan de terminologie van BaumLarten) -. 
De apriorische vormen zijn hier vormen der aanwschouwing. Van deze 
vormen onderscheid~ Kant er twee, nl. Duimte en tij d; de eerste is 
z.i. de vorm der uiterlijke,de tweede de vorm der innerli jke aan
schouwing. 

~. De leer van het denken - de transcendenta.le Analytik -. 
De apriorische vormen zijn hier de categorie~n en oordeelvormen 

van ;het verstand • .,. 
3. De verbinding tusschen de activiteit van waarnemen en denken 

behandelt de transcendente Dialektik. Bij haar zijn de apriorische 
vormen de 11idee~n" of "regulatieve principia" ziel, wereld en God, 
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B. De practische philosopbie heeft betrekking op het willen. 
De regels daarvoor zijn deels maxj.mes, die slechts individueele 
gelding hebben, deels imperatieven. Deze l aatste zijn deels hypo
tbetisch, deels categorisch. 

1. De categorische imperatief is: Gij ~ehoort Uw plicht te ver
vullen. 

2. Zal dit (moralistische) bevel zin hebben, ain zal aan dr1e 
postulaten der praotische rede moeten ziJn voldaan: 
vrijheid, god en onsterfelijkheid dienen niet slechts denkbaar, maar 
ook werkelijk te zijn. Het hoogste motief voor de zedelijke daad 
is de vervulling van de plicht. Afdwingbare handelingen behoo-
ren tot het gebied van recht, staat en geschiedenis. 

3. De religie vat de plichten als goddelijke geboden op en steunt 
daardoor de moraal. 

C. de verbinding. 
Theoretische en practische rede vallen niet tot elkander te her

leiden: alleen door taakverdeeling kan men ~n de (natuur)wetenschap 
c fundeeren en door de beperking van bet terrei n der wetenschap voor 

de moraal annex het geloof plaats maken. De verbinding van deze twee 
ligt in die rede, die boven de tegenstelling van theoretisch en 
practisch uitgaat, rnaar volgens Kant toch weer een eigen bepaaldheid 
nl. de teleologisch-aesthetische, bezit. 

Deze laatste gedachte was, gemeten aa! den rnaatstaf van het ide
alisme, -uiteraard niet te verantwoorden; vandaar dat S.Beck (gest. 
184o) ten deze z'n meester corrigeerde en "de red.e zonder meer" 
niet met de aesthetische rede vereenzelvigd wilde zien. 

Andere vor- Kant's conceptie valt dus, afgezien van de door Beck gewraakte 
men van het inconsequentie en varl hare - verbinding met het criticisme, die haar 
oude !ea- tot f ormalisme doemde, niet me~ "bet (oude) idealisme" sarnent ziJ 
lisme is daarvan sleohts de eerste representant en brengt dan oak niet 

meer dan de verbinding van scientialisme en practi~alisme op een 
lijn, nl. op die van Wolff-Knutzen. 

Hegel 

Vandaar, dat bij het oude idealisme nog tal van andere con
cepties mogel~ waren, die noch Kantiaansch mQgen heeten noch biJ 
het bekende kwartet "Kant, Fichte, Schelling,en Hegel" kunnen 
worden ondergebracht. 

Kortheidshalve mogen hier enkele van deze concepties groepsgewij· 
ze worden gekarakteriseerd. 

I. He iseerend ideali 
• Dualistisch. 

1. Op J:+et kruispunt van idealisme en de leer van de polari
teit der sexen van het .mythologiseerend dualisme zonder dichotomie 
in de anthropologie staat Jos.G~rres (1776-18 1~8), althans v66r 1827. 

2. Dicbotomistiscb denken daarentegen Carus (1789-1869), die 
ff.More met Norris verbindt, en Fr.van Baade-.;· (1765-1841), die 
het scientialisme van Fludd met het practicalisme van Helmond com
bineert: 

B. Monistisch sluit Schelling (1775-1854) in diens omstreek$ 
1810 verschenen werken b1j Boehme en Oetinger aan. 

II. Ook de kosmogoniscb-kosmologische groep is rijk vertegen• 
woordigc . 

De voornaamste onderscheiding is hier weer die van dualisme en 
monisme. Op chronologische gronden ga het laatste voorop. 

A. Monisme. 
1. Contradictoir denken. 
Correlaat met Hamann in het practicalisme is in bet idealisme 

Novalis (1772-1801); met Her der Bardili (1761-1808) en met Vico Hegel 
(1770-1831). 

Laatstgenoemde is de Heraklitee~r ender de oude idealisten. 
Herakli tiscl:. is z 'n leer dar coincidentia opposi torurn, volgens 
welke een stelling (thesis) met haar tegerdeel (anthithesis) een 
eenheid (synt hesis) f'undeeretn in welke beide aanwezig zijn. 
Maar eveneens de trias Logik Naturphilosophie (zichtbare samen
voeging) en Ph1losoph1e des ·aeistes. Idealistisch daarentegen de 
verbinding van aubJectief en . objectief tot absoluut in de leer om
trent den Geist: want de subJcctieve geest beantwoordt ?-an de phase 
van het sciential1sme, ·de objectieve aan die van het practicalisme 

f 
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en de absolute aan die van het idealisme. 
Opm. De staat valt bij Hegel onder het gebied van den objectie

ven geest, is dus z.1. wel belangrijk, maar - evenmin als 
bij Heraklito$ - niet het voornaamste. 

2. Niet-cont~adictoir. 
a. Splitsingsleer. 
De verbinding van Berigard met Pascal legt in Frankrijk Cousin 

(1792-1867) in diens eerste phase; vitalistisch denkt K.Chr.Fr.Krause 
(1781-1832} - van invloed op .Thorbecke? -; een occasionalistisch idea
lisme huldigen in !tali~ S.Rosmini (1797-1855), die asynthetisch .. , 
en Gioberti (1801-1852), die synthetisch dacht. 

Wat de andere groep der splitsingsleer betreft, de individualis
tische richting vonden we bij Kant en Beck, die beiden reeds be~pro
ken werden; Maimon (1753~1800) verbond Leibniz met Baumgarten. 

b. Wisselwerkingstheorie. 
Anthropologisch sloot in het oude idealisme Kant's leerling 

Reinhold (1758-1823) bij Arnauld aan; zoalogisch bij Th.Reid. Fries 
(1773-1843), ook wel de vertegenwoordiger van het psychologische 
idealisme genoernd; phytologisch is Destutt de Tracy (1754-1836) 
met Hobbes en Condollae verwant. 

c • . Parallelisme en psychomonisme. 
Parallelisme ontmoet men in universal1stischen zin bij Schelling 

in diens eerste periode, dua in z'n zgn. identite1tsph1losoph1e; 
in partieel universalistischen zin bij Schleiermacher (1768-1834), 
een synthetischen geest, die religie als absoluµt afhankelijkheids
gevoel ornschrijft. 

Psychomonistisch daarentegen verbindt W.FI'.Krug (1770-1842) 
Berkeley met Platner. 

B. Dualisme. 
In het idealisme kwam dit later dan het monisme tot ontplooiing. 
Vandaar dat het herhaaldelijk tegen het monisme polemiek voert, 

waarbij de spits van de aanval t egen Hegel is gericht. 
l. Louter phrenologisch. 
Universalistisch is het ascetische pessimisme van Arthur Scho

penhauer (1788-1860), die in z'n Welt als Wille und Vorstellung 
groot e waardeering voor Vauvenargues aan den dag legt. 

Partieel universalistisch daarentegen dacht, blijkens z'n ''Mikro
kosmos" H.Lotze (1817-1881). Daardoor sto!ld hij verder dan Scho
penhauer van Hegel af en kon hij in de aesthetica bij Lessing aan-
slui ten. Mettertijd ontwikkelde Lotze zich in synthet1schen geest. 

2. De phrenologisch-psychologische concepties van Cudworth en 
Shaftesbury vindt men verbonden bij I.H.Fichte (1796-1879), een 
der voorloopers van de tegenwoordige parapsychologie. 

III. Lauter· kosmologische concepties. 
A. De niet aristoteliseerende. 
1. Van de dualisten sloot Herbert (1776-1841), contra-spi

ritualistisch, bij Pestalozzi -, daarentegen I.G.Fichte (1762-1814), 
spiritualistisch, bij Rousseau aan. ,.. 

2 . De verbinding van idealisme en rnaterialisme bracht L.Feuer-
bach (.1804-1872), die den godsdienst als product der zelfvervreem
ding van den mensch beschouwt. 

B. Aristoteliseerend. 
Een consequent empiristisch idealisme vindt men bij Beneke (1798-

1854); een- inconsequent in den geest eener verbinding van idealisme 
met thomisme bij Fr.Harms (1819-1880). 

Zoo liepen ook in het oude idealisme de bekende lijnen door, en 
stonden vele concepties, hoewel in de hoofdgroep overeenkomend, po-

- lemiseerend naast en tegenover elkander. 
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HOOFDDEEL II 
Het subjectiyisme in de 19e eeuw. 

be wending, met bet opkomen van het pos1t1v1sme .plm. 183() in
tredend, beteekent niet een principigEJe breuk: ook het late rationa
lisme ziet de rede als souverein. 

Toch was bedoelde w1Jzig1ng niet onbelangrijk. Z1J raakte nl. 
de opvatting zoowel van het onderzochte als van den onderzoeker. 

Inzake het onderzochte vraagt hier in de eerste plaats de u1t
breid1ng van het gebied in de richting van de biologie de aandacht. 
Terwijl Kant~ de wetenschap nog tot de mathematische physica be
perkend, het biotische biJ het aesthetische onderbracht en een 
Newton der biologie dan ook onmogeliJk achtte, nam het nieuwe ra
tionalisme het biotische in het veld van onderzoek op. Nu werd dit 
onderzoek wel in den geest der mathematische physica verr1cht. 
Maar het nieuw aangesproken gebied had tech een eigen karakter: 
het verschilde van het physische door de ontplooiing of ontwikkeling 
in samenleving. Vandaar dat de onderscheiding van 11statisch" en 
11dynamisch" al spoedig opgang deed. Zoo geraakte het ding op den 
achtergrond voor verschijnselen en gebeurtenissen. 

De onderzoeker is echter correlaat met het onderzochte. Derhal• 
ve moest wiJziging in de opvatting van bet laatete een verandering 
in de leer omtrent den eerste medebrengen. Zoo werd de onderzoeker 
hier een theoretische rede met verscheidenheid van wetenschappeliJ
ke meth~des. Vandaar dat bij het late rationalisme, anders dan b1J 
het vroege, de methodologie op den voorgrond treedt. 

Dit tweede rat1onalisme, dat de periode van de Juli•revolutie 
in 1830 tot het begin van den eersten wereldoorlog in 1914 beheer• 
schte, doorliep in groote trekken dezelfde phasen als het eerste1 
ten deze onderscheide men bet posit1v1sme, het neo-pos1t1v1sme, 
en het neo-idealisme. · 

DEEL I 

Het positivisme. 

Deze richting is in het late rationalisme bet pendant van het 
oude scientialisme. Vandaar dat men ook de rede zelf wee_r aan de 
wetenschap onderworpen achtte. Deze wetenschap was echter een an
dere dan die van Descartes c.s.; zij ontmoette in het veld van 
haar onderzoek het samenleven. Zoo bevreemdt het niet, dat men ook 
in de leer omtrent den mensch zich van de groote beteekenis van 
de samenleving rekenschap trachtte te geven. Vandaar dat bet logi
sche hier voor het historische en sociale plaats maakte, waarbiJ 
men deze gebieden echter weer zuiver scientialistisch zag, getuige 
het feit, dat men de onderscheiding van statiscb en dynamisch ook 
hier van primaire beteekenis achtte. 

De vader dezer richting was Aug.Comte (1798-1857), een ingenieur. 
Comte erkent een verscheidenheid van wetenschappen. Maar hiJ acht 
deze verscheidenheid gefundeerd niet in een versche1denheid bij 
de velden v~n onderzoek, maar, subjectivistisch, in een verscheideny 
heid van methode: de wiskunde is analytisch, de physica exper1• 
menteel, de chemie aanvullend; biolog1e en socialogie tenslotte 
zijn vergelijkend; de eerste vergel1Jkt wat naast elkander staat, 
de tweede de phasen van wat successiaf verloopt. 

Voor c.'s houding ten OPZicht.e van de vroegere w1Jsbegeerte is 
dan ook typeerend de wet der drie stadia: het eerste stadium 1s z.1. 
dat der mythe, inclusief die van bet Christendom, het tweede - de 
periode na de Middeleeuwen • dat der metaphysica; thans is het der
de stadium aangebroken, dat der posit1v1stische ·wetenschap. 

BiJ de uitwerking van deze hoofdgedachte volgt c. een bepaalde 
lijn: z'n positivisme draagt een phytologisch karakter. 
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Andere vor- Aan deze verbinding, is het positivisme als zoodanig em~ter niet 
men van gebonden. Vandaar d.at naast d1t type vrij veel andere voorkomen. 
positiv1sme De domineerende figuren van andere pos itivistische concepties 

zijn, systematisch geordend: 
I. Mythologiseerend: 

Darwin Ch.Darwin (1809-1882) en H.Spencer (1820-1903) verbinden in 

~arx 

Mill's 

hun evolutieleer het positivisme met mythologiseerend monisme. 
De verschillen tusschen de soorten in de plantenwereld, maar ook 
die tusschen de rijken van dier en mensch achtte hij te herleiden 
tot die tusschen variaties, welke bij de afstarnming van vroegere 
uit latere generaties binnen hetzelfde r:i.jk te constateeren zijn. 
De veranderingen, die bij deze "evolutie" optreden verklaart D., an
ders dan z'n voo~gangers • o.a. Lamarck - niet uit aanpassing aan 
de omgeving, maar uit den onderlingen strijd voor het bestaan (strug
gle f or life), terwiJl de natuurlijke teeltkeus (natural selection) 
dan zou bewerken , dat die variaties, welke voor dezen strijd het 
best zijn toegepast, blijven voortbestaan (survival of the fittest). 
Ook binnen het menschelijke leven zou zich, volgens D. op deze wij
ze het hoogere u1t_ het lagere, b.v. het geweten uit de sociale 
driften, ontwikkelen. 

II. KosmogoDisch-kosmologisch. 
A. Dualistisch. 
? 
B. Monistisch. 
1. Contradictoir. 
K.Marx (1818-1883), aanvankelijk leerling van Hegel, later tij-

delijk ook van Feuerbach, ging mettertijd van het idealisme naar het 
positivisme over. In dit laatste volgt hij de heraclitiseerende liJn. 
Alles is innerlijk tegenstrijdig. Dit geldt ook van den gang van 
zaken op oeconomisch gebied: hier ontwikkelt de kapitalistische sa
menleving in haar eigen schoot het tegendeel der bourgeoisie, nl. 
het bezitlooze proletariaat. De strijd tusschen deze twee "klassen" 
heeft het bezit van productiekrachten tot inzet; hiJ wordt gevoerd 
niet uit al of niet edele motieven, maar - op grond van de innerlijke 
dialectiek der geschiedenis. 
De s ocialistische maatschappiJ der toekomst i s dan ook niet een 
ideaal, maar het noodzakelijk en dus wetenschappelijk te voorzien 
einde van de geschiedenis der samenleving, in wier dualistischen 
gang ook de rechtsstaat een zij het slechts tijdelijke rol speelt. 

2. Niet-contradictoir. 
a . Splitsingstheorie. 

Instrumentistisch denkt Maine de Biran (1766-1824), die, aan
vankeli j k leerling van Destutt de Tracy, later scherper de act1v1-
teit der aprior ische ziel van het lichaam en haar weerstand onder
scheidt., 

Een positivisme op de lijn Leibniz-Maimon huldigde ' B.Bolzano 
(1781-1848). 

b. _Wisselwerkingstheorie. 
Anthropologisch denkt Fr.Brentano (1838-1917); zoologisch Th. 

Jouffroy (1796-1842); phytologisch Comte, boven reeds besproken. 
c . Parallelisme en psychomonisme. 

Posi~ivisme verbonden met parallelisme vindt men bij B.Erdmann 
(1851-1921), met psychomonisme bij Sir W.Hamilton (1788-1856) een 
der voorgangers van Hcymans . 

III . Louter kosmologisch. 
A. Niet aristoteliseerend. 
1. Van de dualisten sloten M.Lazarus (1824-1903) en H.Stein

thal (1823-1899), de vader der Volkerpsychologie, Qij Herbart aan. 
De spiritualist van het positivisme daarentegen is Gust.TeichmUller 
(1832-1888). 

2. Van de monisten (materialistisch) verwierven zich vooral 
C.Vogt (1817-1895), Jac.Moleschott (1822-1893) en Ludwig Bltchner 
(1824-1899) naam. 

B. Aristoteliseerend. 
Onder de consequente empiristen onderscheidden de beide Mill's 

- nl. James MilJ..(1773-1836) en z 1n zoon John Stuart Mill (18o6-1873) 
zich van hun voorgangers door de positivistische uitwerking der 
grondgedachte; onder hun invioed stond hier te l ande o.a. C.W.Opzoomer 



Dilthey 

- 119 -

(1821-1892), Jarenlang hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. 

D E E L II 

Het neo-positivisme. 

Het speelt* wat z'n critiek op het scientialisme betreft, de
zelfde rol als vroeger de wijsbegeerte der AufklMrung in het oude 
rationalisme. Maar op een ander plan: het neo-positivisme is niet 
practicaal, maar practisch. Vandaar dat het b1j individualistische 
representanten aan de sophistiek herinnert en bij figuren als H. 
Spencer en E.Dubois Reymond duidelijk scepsis den boventoon ver~ 
krijgt. 

Zakelijk protesteerde het neo-positivisme tegen de verdorring 
van het historische tot historicale rede: cultuur en geestesweten
schappen vergen, dat men de eigen aard van het historische erkent, 
waarin ook noch theoretische, noch practioale, maar practische his• 
torische rede een rol speelt. 

De vader van dit neo-positivisme was William Dilthey (1833-1912), 
die, contradict>ir, en universalistisch denkend, aan Hegel herinnert, 
maar toch allerminst een idealist was. Z'n onderscheiding van na
tuur- en geesteswetenschappen, van welke de eerste zich den taak 
zien gesteld de versch1Jnselen te "verklaren", de tweede die te 
"verstaan", impliceert een neo-pos1t1v1st1sche critiek op bet oude 
positivisme. 

Andere neo
pos i ti visten 

Andere neo-positivisten waren: 
I. Mythologiseerend: 

E.Haeckel (1834-1919) was de rwnoerige leerling van Darwin en 
Spencer. 

II. Kosmogonisch-kosmologisob: 
Bij Balzano sloot de taalphilosooph A.Marty (1847-1914) aan; 

bij Brentano de psyoholoog-philosooph C.Stumpf (1848-1936); bij 
Comte W.Ostwald (1853-1932) een speculat1ef chemicus. 

Aan Schleiermacher was E.Troeltsch (1865•1923) en aan Hamilton 
onze landgenoot G.Heymans (1857-1930) gearienteerd. Laatstgenoemde 
was van 1890-1927 hoogleeraar in de w1Jsbegeerte te Groningen en 
stond ook in het buitenland geed bekend. 

III. Lauter kosmologisch. 
A. Niet aristoteliseerend. 
1. Van de dual1sten behoorde E.du Bois Reymond, reeds boven ge

noemd, tot de contra-spiritualisten; daarentegen vertegenwoordigde 
W.W1ndelband (1873-1915),de stichter der Badensche school, met 
z'n onderscheiding van kosmografische en ideographische wetenschap• 
pen, den spiritualistischen vleugel. 

2. Materialisme met neo-positivisme verbond H.Czolbe (1819-187;) 
B. Aristoteliseerend. 
Het empirisme was hier vertegenwoordigd door E.Mack (1838-1916) 

en R.Avenar1us (1843-1896). 

Terugblik Het positivisme voert niet zelden de pretentie op louter feiten 
te berusten en bij de beschrijving daarvan zonder een1ge vooronder
stelling uit te komen. De analyse van deze richting toont ons echter, 
hoe ongegrond deze bewering is. Want beide - de oudere en de Jongere 
tak - impliceeren al de grondgedachten, aan het subjectivisme eigen: 
men zocht de wet in den kosmos, nader, met loocbening van het be
staan der objecten, is het subject. 
Deze algemeene principia zijn hier voorts verbonden ten eerste met 
de autosynthetische tendentie in linkschen zin, die het moderne 
subJectivisme van dat der Oudheid onderscheidt, en bovendien met 
de critiek op het vroegere rationalisme. Ook de probleemstelling, 
die beide groepen van positivisten met elkander gemeen hebben, is 
typisch subjectivistisch. Terwijl tenslotte in de combinatie van 
de grond.gedachten met de ons reeds van vroeger bekenqe typen bet 
positivisme evenrnin boven de onderstellingen der gangbare wiJsbe
geerte bli-Jkt ui t te komen. De pretentie, onbevooroordeeld te zijn, 
is dus blijkbaar een verg1ss1ng, en zelfs een die met behulp der 
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bezinning op de geschiedenis vr1j gemakkelijk valt aan te toonen. 

DEEL III 

Neo-idea- Het neo-idealisme. 
lisme 

In de tegenstelling van positivisme en neo-positivisme keerde 
de spanning, ons uit de wijsbegeerte der 17e tot 19e eeuw als die 
tusschen scientialisme en practicalisme bekend, bier op hooger 
niveau terug. En ook nu weer stonden idealisten gereed om haar te 
ondervangen: het neo•idealisme braoht in z'n cultuur - en waardephi
losophie de leer van een Vernunft, die zoowel de wetenschappelijke 
rede in positivistischen ·Zin als de niet-wetenschappelijke histo
rische rede omspant. 

H.Cohep De vader dezer richting was Harm.Cohen (1842-1918), de stichter 
der zgn. Marbursche school. 

Cohen beoogde de tegenstelling van positivisme en neo-positiv1s
me te overkoepelen: de practische rede stelt z.i. de normen voor 
de theoretische. Evenals bij Kant, kruist dit idealisme bij Cohen 
met het criticisme. Daarmee hangt wel samen, dat dit neo-idealisme 
zich nog al eens als "neo-kantianisme',. o.andiende. Toch was de lijn 
welke de Marburgers volgden een andere dan die van Kant, nl. die 
van Maimon: Cohen c.s. - o.a. E.Cassirer (1874-1945) en P.Natrop 
(1854-1924) - waren part.ieele universalisten; het eigenlijke neo
kantianisme vindt men dan oak elders, nl, bij A.Riehl (1844-1924). 

Andere De grondgedachte van het neo•idealisme laat intusschen evengoed 
richtingn een verbinding met andere lijnen toe. 

\ 
\ 
\ 

( 

I. Kosmogonisch-kosmologisch. 
A. Dualisme. 

Louter phrenologisch in universalistischen zin is het neo-pessi
misme van Ed.v.Hartmann (1842-1906); partieel universalistisch 
daarentegen is de conceptie van Ch.Renouvier (1815-1903), die bij 
Lotze aansloot. 

B. Monistisch. 
1. Contradictoir is het neo-hegelianisme, dat breed verspreid 

was: in Engeland was het vertegenwoordigd door Bradley (1846-1924); 
in Frankrijk door L.Brunsvicg (1859-1944); in Itali~ door Gentile 
(1875-1944} en Croce (1866- •••• ); in Du1tschland door A.Lasson 
(1832-1917) en hier te lande door Bolland (1854-1922), aanvankel1Jk 
aanhanger van E.von Hartmann, later van Hegel, 1896-1922 boogleeraar 
te Leiden. 

2. Niet-contradictoir. 
a. Splitsingstheorie. 
De impetustheorie leert in instrumentistischen zin J.Rehmka 

(1848- ••.• ), in vitalistischen zin J.Volkelt (1848-1930). 
Inzake M.Riehl en de Marburgers zie boven. 
b. Wisselwerkingstheorie. 
Anthropologisch denken Edm.Husserl (1859-1938), de stichter der 

phaenomenologische school, die aan Brentano is gearienteerd; 
zo~logisch de Neo-Friesianen als Nelson (1882- •••• ); pbytologisch 
W.Wandt (1832-1920). 

c. Parallelisme en psychomonisme. 
Een parallelistische nee-idealist was Fr.Paulsen {1846-1908); 

een psyohomonistische H.Cornelius (1863- •••• ). 
'Ji ~. Louter kosmologisch. 

A. Niet-aristoteliseerend. 
De voortzetting der school van Windelband vormt die van Heinr. 

Rickert (1863-1936). 
B. Aristoteliseerend. 
Op Mack, Avernarius en Zichen bouwde M.Schlick (1882-1936) voort. 

-./ 



HET DERDE STUK 

DE WIJSBEGEERTE DER TWINTIGSTE EEUW. 

Ten tweede male had het idealisme de situatie gered door het 
leveren van een bovenbouw. Juist daardoor echter waren z'n praes
taties inzake de kern der quaestie weinig ingrijpend. De critiek 
op de verheerlijking van de rede kwam dan ook van elders. Daarbij 
zijn twee tendenzen te onderscheiden: de eerste is voornamelijk 
critisch, de tweede daarentegen positief wijsgeerig. 

HOOFDDEEL I 
-

De wetenschapscritiek. 

Zij stamde uit den kring van hen, die Zich op de wijsgeerige 
onderstellingen van een bepaald vak en op den aard van het daar-
bij betrokken veld bezonnen. Deze critiek raakte deels de expansie
poli tick van het oude en nieuwe positivisme: tegenover haar hand
haafde men de eigenaardigheid van een bepaald gebied, om, neo
idealistisch, de noodzakelijkheid van een pluralisme in de metho
denleer te bepleiten. Zoo deden Renouvier (ethiek), Ranke en Nie
buhr {geschiedenis wetenschap), Husserl (logica), Wundt (psycho
logie) en Reinke en Driesch (biologie). Anderen gingen verder en 
vielen het positivisme op z'n eigen gebied aan: zij verweten het 
een tekort aan critische bezinning op de oude stellingen van eigen 
primaire wetenschap en op den aard van het physische en z'n substraat. 
Zoo herinnard~ Boutroux aan het dynamisch karakter der physische 
verschijnselen, wat Planck, in verband met de discontinutteit, in 
de quantentheorie ondersteld, de conclusie trekken deed, dat aan 
de wetten der physica slechts een statische waarde valt toe te ken
nen. Bij deze critische bezinning onder de physici voegde zich die 
der mathematici: Riemann, Lobatchefski en Helmholz toonden aan, 
dat de ruimte een andere is dan de euclidische, van welke de physi
ci tot nu toe waren uitgegaan, en Minkouski wees op den tijd als 
op een vierde dimensie in de ruimte. Een verbinding eindelijk van 
deze winsten, in physica en mathematica geboekt, bracht Einsteins 
r elativiteitstheorie. 

HOOFDDEEL II 

Het irrationalisme. 

Intusschen rees ook in subjectivistisch milieu de vraag, hoe 
het kwam dat velen zoo gaarne aan bedoelde critiek voorbij gingen: 
blijkbaar werkten bier niet-wetenschappelijke motieven. Maar dan 
had men ook het recht, met behoud van de gemeenschappelijke sub
jectivistische basis, ook andere motieven te laten gelden. Zoo 
leidde de verplaatsing van den strijd uit bet terrein der wetenschap 
naar dat der wereldbeschouwing het subjectivisme tot de spanning 
tusschen rationalisme en irrationalisme. 

· De term "irrationalisme" dekt intusschen neg tal van richtingen. 
In dit verband onderscheide men bet pragmatisme, de levensphilo
sophie en het existentialisme. 

DEEL I 

Het pragmatisme. 

Deze richting staat van de drie irratiohalistische neg bet dichtst 
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bij het rationalisme; uitgaande van de methode, bij het laborato
riurnonderzoek toegepast, acht zij de activiteit der rede aan de niet
redelijke doelstel~ing van het nut onderworpen. 

De vaders dezer richtiqg waren Pierce en James, beiden Amer1-
kaan. 

Pierce (1839-1914) accentueert de rol van bet genetische - het 
toevallige - in het physische: telkens stuit de ervaring op iets nieuws. 
De begrippen zijn dan ook niet constitueerend voor het ervarene, 
zooals Kant meende: zij dragen slechts een regulatief karakter en 
dan nog uitsluitend voor de ervaring. 

James: (1842-1910) gaat niet van bet oude, maar van het jongere 
idealisme uit en is daarbij bovendien niet aan de (neo)kantiaansche 
richting maar aan Renouvier georienteerd. De wetenschap is het ver
band met de practijk kwijtgeraakt en ziet niet meer, dat zij uit 
verschillende theorie~n een keuze doet op grond van niet redelijke 
motieven. Geeft men dit echter toe, dan blijkt, dat het diepste 
motief dat van het practisc.h slagen i s . 

4 Deze grondgedachte werd buiten Amerika met andere ontologische 
themata verbonden. 

I Mythologiseerend: 
In evolutionistisch-mythologiseerenden zin: H.Vaihinger (1852-

1933), die de brug tusschen Spencer en Nietzsche slaat . 
II Kosmogonisch-kosmologisch. 
A. Dualistisch. 

W.James c.s. 
B. Bij de monisten onderscheide men de contradictoir en de niet

contradictoir denkenden: 
1. Contradictoir-monistisch: F.C.S.Schiller (1864-1937). 
2. Van de niet-contradictoire monisten is Poincare (1853-1912) 

aan de neo-kantianen -, Dingler aan de phaenomenologie -,Jerusalem 
aan het psychologisme - en Dewey (1859- ...• ) aan de psychologische 
richting van Comte en W.Wundt geori~nteerd. 

III Louter kosmologisch: 
A. Nie"b-aristoteliseerend: 
1. In het dualisme: MUnsterberg, die bij Rickert c.s. aansluit. 
2. In het monisme: Watson, wiens behavourisme het pragmatisme 

met het materialisme verbindt. 
B. Empirisme daarentegen vindt men: 
l. In consequenten zin bij Enriquez (1871- .... ) en 
2. In niet-consequenten zin bij Duhem (1861-1916). 

D E E L II 

De levensphilosophie. 

De t weede strooming van het moderne irrationalisme is de levens
philosophie. Zij kan aansluiten bij de belangstelling van den pragma
tist voor de levenspractijk en bij den evolutionistische of vitalis
tis che theorie over het l even, maar is, naar haar s trekking, toch meer: 
de r ede wordt oak hier aan iets ander s gesubo-,;-dineerd,. al is dat 
andere dan niet het nut, maar het leven, d.w.z. he~ organische , dat 
men hier met het leven vereenzelvigt. 

· De vaders dezer richting waren Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
en Henri Bergson (1859-1941). 

A. Nietzsche was aanvankelijk, (-1878) evenals Rich.Wagner 
een aanhanger van Schopenhauer. Mettertijd echter werd hij prag
mati st (1878-1882) in monistisch-mythologiseerenden zin en daarmee 
de voorlooper van Vaihinger. In 1882 volgt dan een tweede wending: 
terwijl hij genoemd monisme trouw blijft, maakt het pragmatisme 
voor levensphilosophie plaats. In deze periode predikt hij als 
"Zar athustra" de binding aan de aarde , de geneologie der moraal 
en de wil t ot macht, verbonden met aesthetische cultuur, en keert 
hij zich s cherp niet s l echts tegen de decadentie, maar ook tegen 
het Christendom. Ook de kentheorie ondergaat dan opnieuw een wiJzi
ging : zoo klaagt N., dat we nooit meer op f eiten stuiten, omdat 
alles reeds door het intellect is verwerkt, en verwerpt hij ook het 
pragmatisme . 
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