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INLEIDING 

De geschiedenis der wijsbegeerte is slechts een onderdeel van de 
geschiedenis der cultuur in haar geheel. Maar een zeer belangrijk onder
deel. Want meer dan een philosophische conceptie gaf een geslaagde ver
tolking van wat het denken en streven der betreffende periode beheerste. 
En de wiJze waarop zij dit deed bepaalde bovendien in menig opzicht de 
verdere ontplooiing van de pro9lematiek en daarmee de beantwqording van 
de vragen daarin aan de orde gesteld. Daardoor is de tegenwoordige 
litt~ratuur niet te verstaan zonder enige kennis inzake het verleden. 

Natuurlijk geldt ook bier · "Niet velerlei, maar veel in een kort 
bestek" . v~oral op _ d~ verb~nden komt h~__!. aan • ./' 

Daarbij beperk ik me tot de geschiedenis van de West-Europese 
cultuurkring. Niet uit een soort Europae1sme, maar op grond van prac
t ische overwegingen : de meesten van U zullen in de toekomst hier hun 
taak vinden, dus is voor hen het eerst nodige het kennen van dezen kring, 
natuurliJk met de invloeden die daarop hebben gewerkt. Maar zelfs wan
neer U elders mocht komen te leven, dan zult U nog aan een goed overzicht 
van de geschiedenis der w,iJsbegeerte in dezen kring heel veel hebben. 
ten eerste zal deze kring ook wel ingewerkt hebben op het milieu waarin 
U komt te leven, en, wanneer dat niet het geval mocht zijn, dan zult U 
~ocb_getroffeo~~~~ door menige analogie.~ 

In het bijzonder stil te staan biJ de geschiedenis van de West
Europese wijsbegeerte is wel de moeite waard. Men behoeft waarlijk niet 
pessimist te zijn , om op te merken, dat er sinds lang iets niet geed 
gaat in de Europese cultuur. Wanneer men de vraag aan de orde stelt 
wat daarvan de oorzaak is, verneemt men echter zeer verschillende ant
w9orden. Het Irrationalisme wijt het verval uitsluitend aan het Rationa-
11sme. Anderen tasten iets verder door de oorzaak van het kwaad te zoeken 
bi,1' ' ·t, de vriJheidsroes der Renaissance. Ook dit gaat echter nog niet 
diep genoeg. Want de Renaissance verzette zich uit een bepaald motief 
tegen de synthese-philosophie. Deze laatste nu was een verbinding van de 
paganistische wiJsbegeerte d§r Oudheid met themata aan de Woordopenbaring 
ont l eend. Vandaar dat deze combinatie evenmin te aanvaardenvalt voor 
wi e met de Reformatie geheel den kosmos en daarmee ook bet mensel1Jk leven 
wil bezien bij het licht der Schrift. 

Voor de ge~chiedenis der wijsbegeerte, tot welke we ons thans dienen 
t e beperken, volgt uit dezen stand van zaken echter, dat zij dieper heeft 
door te stoten. 

Vandaar dat we drie Hoofdperioden onderscheiden : die v66r de Synthese, 
die t i jdens de Synthese, en die na de Synthese~ -De periode v66r de Synthese 
strekt zich uit van het begin tot ongeveer veertig, viJftig na Chr •. De 
periode tijdens de Synthese beheerst de eeuwen van 50 tot ongeveer 1550. 
En de derde periode is dan de tijd daarna.-

EERSI'E HOOFDPERIODE 

De wiJsbegeerte der Oudheid 

WiJsbegeerte is niet hetzelfde als levens- en wereldbeschouwing : 
ZlJ i s de wetenschappeliJke verwerking daarvan. Juist daarom kan ze 
echter niet zonder levens- en wereldbeschouwing en evenmin zonder religie, 
di e daaraan ten grondslag ligt. Nu raakt de religie de verhouding van den 
mensch tot God. En deze verhouding is sinds den zondeval niet in orde. 
Daardoor is de mensch niet zonder schuld en niet zonder, al of niet ver
drongen, schuldbesef. Om bet paganisme~verstaan za1· men dus geed doen, fl 
deze religieuze verdring1ng n e-tte"verwaarlozen. · 

Juist omdat we hier met een verdringing hebben te doen, kan men die 
ni et zonder meer uit de litteratuur aflezen, maar vindt men die slechts 
door de litteratuur te vergelijken met wat het Woord van God ons over de 
verhouding van den mensch tot God zegt. Deze leer der Schrift komt hierop 
neer . er is een souvereine God, onafhankeliJk van alles; en dan verder 
een wet, die Hij heeft gesteld aan den kosmos, dien Hij heeft geschapen. 
God is dus niet correlaat met wet en kosmos, want die zijn beide van Hem 
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afhankelijk: de wet is gesteld en de kosmos is geschapen. Correlaat met 
elkander zijn eerst wet en kosmos. Want bet hee~ geen zin te spreken 
van een wet zonder dat er iets bestaat, waarvoor die wet geldt en de 
kosrnos heeft geen zin wanneer daar niet een wet is voor het leven in 
haar. Zo kunnen we zeggen dat de wet de grens is tussen God en kosmos. 
Maar, afhankelijk van God en correlaat met den kosmos. Wanneer ik z6 
over de wet spreek, dan bedoel ik de wet als bet liefdegebod. Men kan 
over de wet echter ·ook spreken in anderen zin. De term wet kan nl. ook 
betekenen : structuurwet. Dan houdt deze wet in : heel de structuur van 
het door God geschapene. In zoverre is de wet aan den kosmos inhaerent. 
En dan is er nog een derde soort wet. Dat is de positieve wet. Deze 
l aatste slaat de brug tussen het liefdegebod en de wereld van de struc
tuurwet. Immers, de gezagsdrager, op welk gebied ook, heeft de taak het 
l iefdegebod te positiveren voor den geographisch en .. :~typisch bepaalden 
kring over welken hij met gezag is bekleed. 

En nu het paganisme. Het hee~ den souvereinen God gaschrapt. Het 
heeft Hem, om een schri~uurlijken term te gebruiken, "in vergetelheid 
gest eld11

, niet meer aan Hem wlllen denken. En op den duur lukt dat dan 
ook. Maar wanneer men eenmaal den souvereinen God in zijn gedachten 
kwi j t is ; · test ·· ar ook geen plaats meer voor een liefdegebod, dat de 
gr ens vormt tussen God en kosmos. En komt natuurlijk ook de positieve 
wet in de lucht te hangen. Want, als er geen oog meer is voor het lief
degebod , kan er ook moeilijk meer sprake zijn van positieve wet in dezen 
zin, dat zij een brug slaat tussen dat liefdegebod en het leven zoals 
11et reilt en zeilt. Wat we overhouden is dus alleen een kosmos en een 
structurele wet. Maar ook die kosmos blijft niet ongehavend. Want de 
kroon van den kosmos is de mensch. En de mensch is verscheiden van alle 
ender e schepselen, daardoor, dat hij een hart bezit. Een hart dat kan 
l i efhebben en haten, niet alleen den naaste, maar ook God. Een hart, 
waar t oe het liefdegebod rechtstreeks is gericht. Welnu, als de souvereine 
God en Zijn liefdegebod uitvallen, dan heeft ook.,tl\~ ... j~~r~ geen zin meer. 

,, Het zal ons · dan ook opvallen dat in alle an:mr'Opologie'e"nrvan het paganisme 
het hart verdwenen is. Men kent slechts het schema hoger/lager van de 
f uncties, al of niet tot substanties verheven. , Zo restte dan slechts de 
verhouding van structuurwet en kosmos in verband met een antbropologie, 
die de kern van haar onderwerp niet ziet, zodat de mensch bier wel een 
onoplosbaar raadsel moet blijven. 

Een en ander geldt zowel van de Griekse wijsbegeerte (-320 v66r Chr.), 
die de zijnsleer primair acht, als van de Hellenistische (na 320 v66r Chr.) , 
i n welke de kentbeorie meer naar voren kom . 

Eerste periode : de Griekse philoscphie 

In deze eeuwen is het voornaarnste probleem : hoe is de verhouding 
tussen structuurwet en kosmos? Bij de beantwoording van deze vraag hebben 
we t wee hoofdr i cfitingen te onderscheiden. De niet-realistische zoekt de 
st ructuurwet binnen den kosmos; de realistiscbe daarentegen plaatst haar 
buiten den kosmos. De niet-realistische beheerst de tijd tot aan Platoon, 
d . i . -t ot ongeveer 380. De realistiscbe komt pas op in de tweede periode 
van de Griekse philosophie, dus in de tijd van ?8o tot ongeveer 320. 

~~~~~~-~::~: ~:-~~~~~!~~~~~~! 

Z o~ra men het niet-realistische standpunt aanvaardt, dat de wet, 
zonder· verdere onderscheidingen, in den kosmos ligt, komt natuurliJk de 
vraag op ; waar in den kosmos? Want, wet vraagt toch altijd iets dat 
daaraan onderworpen is. En dus zal men graag iets in den kosmos aandui
den als het bepalende, bet wet-gevende, het wet-zijnde, en bet andere dan 
zien als door die wet bepaald en beheerst. Nu is bet eigenaardig dat, na 
[1et stellen van deze vraag het antwoord is gegeven in twee richtingen. 
U kent natuurlijk de correlatie van subject en object. Objectsfuncties 
komen nooit afzonderlijk voor:~ onderstellen altijd verticaal een 
subject als substraat dat hen dra:agt. Maar bovendien vergen ze een sub
j ect, dat in de horizontale subject-object verhouding correlaat met het 



object is.WeJru,het is hoogst eigenaardig dat men bij de beantwoording van 
de vraa0 ~ waar ligt de wet in den kosmos? is uitgegaan van het thema 
subj ect/object in laatstbedoelden zin en men nu deels de wet in het 
subject, deels in het object heeft gezocht. Zo staan reeds v66r Sookrates 
t ogenover elkander de Subjectivisten en de Objectivisten. 

Hoofdstuk I ; Subjectivisme v66r Sookrates 

Het Subjectivisme is, voorzover de bronnen spreken, het oudst. Zijn 
2.anhangers gingen dus uit van de stelling '. de wet ligt in bet subject. 
Maa.r nu kwarnen ze al vroeg tot een nieuw probleem: 11 hoe is in het subject 
de onderlinP-e verhouding van bet universele en het individuele? 11 Het 
uni versele t s b.v. ;

1 
mensch-ziJn. Het .individuele is deze-mensch-zijn. 

En dan voelt U wel: deze twee liggen altiJd dwars door- elkander heen. 
Maar dit heeft h et paganisme niet gezien. Het heeft aanvankelijk 

c;emeend, dat aan een van deze twee de prioriteit toekwam. Het universa
l isme - ·dat is het oudste - gaat uit van deze gedachte dat het indivi
duele een uitloper is van het universele, en d~n rnettertijd vergaat -
dat is de niet-mystieke richting -in het universalisme - of ook, bij zijn 
d ood .. weer naar zijn oorsprong, dus naar het universe le, terugkeert -
dat is de mystieke rial.ting-. Tegenover het universalisme stond echter 
reeds vroeg het individualisme. Het zei ; neen, we zijn niet afhankelijk 
vnn het universele, in dezen zin, dat we de uiterste verbiJzonderingen -1t 
d~arvan zijn; ·het is precies omgekeerd : het universele bestaat slechts 
bi .j de gratie van het individuele. Universee.]., och, dat is hetzelfde 
~l::; vaag . v1 e gebruiken soms, wanneer we iets niet precies kennen of weten 
te omschri j ven , ietwat vage- begrippen en termen. En dan langzarnerhand, 
WQnneer we de zaak scherper gaan zien, vervangen we die vage begrippen 
en ·termen doorroherpere. En die vaagheid is dan de universaliteit. Zo 
bestaat bet universele uitsluitend in begrip en term, dus bij de gratie 
van het individuele. Ge gevoelt dat ook deze oplossing te kort schiet. 
Het uni versele - b.v. dat wij allen mensch zijn - is niet een quaestie 
y(}.n va~heid in begrip of term, maar iets: waarin we-oVereenkornen; e n 
dan niet slechts met tijdgenoten, m:~ar ook met voorgangers en me rl_!t 
~sl ~~ht. ~e~~a b~ide §tandpunt en wist alle!_l t e bevredigen, ja, reeds 
voordat het individualisme qpkwam treft menp art:iee -universalisme aan. 

JDit l aat heel de prioriteitsquaestie los, en zegt; het universele en 
het individuele bestaan tegelijk. Da.arin heeft het partieel-universalisme 
r;eUjk. Maar , het begaat deze fout, dat bet het universele en het indivri-
0.ueie als delen, partes, ziet. -Vandaar dat ik bier vani: par-r,ieel unive:r.
sali sme11 spreek.- Men ziet het zo ~ het universele en-bet individuele be
st%an l os van elkander, 9"n vormen pas samen het geheel. Universee_! en 
i nd1vi dueel zijn dus niet twee trekken van hetzelfde, maar bestaan op 
z ·j chzel f' . 

In het Subjectivisme vindt men dus achtereenvolgens een universalis
ti sche, een partieel-universalistische en een individualistische strorning . 

I. De universalistische stroming . 

Bezien we haar nader, dan ontmoeten we een merkwaardig verschil. 
Tegenover denkers, die, bij het Qpbouwen van bun wijsbegeerte, voort
durend rekening houden met de mythe, staan anderen, die dit zeer be-
slist niet willen. In dit verband kunnen we dus spreken van mythologi
serend denken en niet-mythologiserend denken. De mythologiserende denkers 
~a<'n ui t van de veelheid der rnythen, d.w.z. der resultaten van pagane 
pi steut ische phantasie, werkzaam met de vorming van goden en wereld. 
Mythologiserend denken is dus theogonisch-kosmogonisch. Men produceert ech
tei ... .. niet nieuwe mythen, maar tracht de mythen, die er reeds zijn, te 
systematiseren: sommige worden als waardeloos terzijde gelegd, andere 
naar voren getrokken, zodat ze het geheel gaan beheersen. Daarentegen 
wij zen de niet-rnythologiserende denkers het theogonisch denken af. Aan-~ 
va.nkelijk ga:at men zover alle genesis te verwerpen, en komt men bij 
het louter-kosmologische denken uit. Met het badwater werpt men dus het 
kind weg . Maar dan komt een tussenstroming op, die zegt : nee, we moeten 
wel l os van de mythe, maar het blijft zinvol over de wording der wereld 

't;e spreken. Dat is dan het kosmogono-kosmologische denken, een tussen-
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standpunt, dat pas werd ingenomen, na de opkomst der beide extremen -
het mythologiserende en het louter-kosmologische -. 

Zien we nu deze drie groepen naast elkander, dan merken we nog 
een verschil, voordat we kunnen komen tot bepaalde concepties. Dat is 
het verschil van dualisme en monisme. Wat ~tekeneh deze termen? Dualisme 
is iets anders dan erkenning van dualiteit. Wie b.v. erkent. dat er twee 
sexen bestaan, is daarom nag niet dualist. Dualist wordt men pas, wan
neer men, van een of andere dualiteit uitgaande, deze tot oorsprong 
van alles verheft, dus b.v. indien men het mannelijke en het vrouweliJke 
tot principia verheft, uit wier verbinding alles zou ziJn te verklaren. 
Het dualisme begint dus met meer dan een oorsprong, d.w.z. met twee 
even oorspronkeliJke oorzaken, in den zin van oer-zaken, die correlaat~ 
zi.Jn, en die, om niet twee te blijven, maar de eenheid, die er tocb ook 
is , te kunnen verklaren op de een of andere wijze moeten samenkornen. 
Voor dat samen-komen kan men allerlei termen gebruiken, b.v. liefde, 
vriendschap, vrede, rnaar steeds termen die wijzen op een verbinding 
van wat aanvankelijk twee was. De tweeheid is dus oorspronkelijk, de 
eenheid secundair, d.w.z. later ontstaan. 

Bi j het monisme is bet precies omgekeerd. Daar gaat men uit van een 
oor spronke~iJke eenheid. Nu erkent men ook hier wel tweeheid, en veelheid, 
maar deze -is secundair~ do oorsprong is een on do tweeheid moet dus uit de 
eenheid warden vcrklaard. Dat kan natuUI'liJk alleen, doordat de eenheid 
uiteengaat. Vandaar, dat bier termen warden gebruikt als twist, spanning, 
scheiding, divergentie, 

Het zal U ziJn opgcvallen, dat ik tot nog toe geen enkele conceptie 
heb genoemd, en geen enkelen auteur. Dat kornt daarvand.aan, dat gean der 

ons bekende denkers slechts een vraag beantwoordt: alle concepties behan
delen meer dan een quaestie. Zo vindt men in de allereerste concepties steeds 
deze drie problemen verwerkt: universalist1sch of niet?; mythologiserend 
of n iet?; dualistisch of niet? Laat me U dat een ogenblik mogon duidelijk 
maken aan de zes grondtypen van wijsbegeerte, di~ het verdere verloop der 
geschiedenis beheersen. 

De oudste ons bekende denker is Mou9aio;. Hij denkt universalistisch 
en mythologiserend, en is bovendien dualist: tegenover elkander staan het 
transcendente en het niet-transcendente. Geheel de mensch behoort tot bet 
niet-transcendente. In laatstbedoeld gebied is de aarde omringidoor een -i-- .. 
sfeer, die deels licht, deels danker is; deze sfeer draait om de aarde 
en dit verklaart de wisseling van dag en nacht. Het belangrijkste is 
uiteraard de onderlinge verhouding van bet transcendente en het niet
t r anscendente. Op dit punt blijkt M. geen woordopenbaring te erkennen: de ·'i , 
menschen zouden graag willen weten, wat de god.en met hen voorhebben. 

Ook Hesiodos denk.~ universalistisch en mythologiserend. Maar hiJ is 
monist ~ hij vraagt naar de eene oorsprong van alles. Bij de nadere uit
werki ng van deze hoofdgedachte volgt H. echter niet steeds dezelfde 11Jn. 
Nu eens noemt hij denoorsprong Chaos - niet baaicrd, maar gaping, dus 
wat verticaal divergeert, zoals ons verhemelte en de onderkaak biJ bet 
gapen - ; de chaos wijkt dan oak uiteen tot Hemel en Aarde met sterren, 
bij welke scheiding de moeder - Aardo - in samenwerking met de opstandige 
kinderen - de sterren - den vader - Hemel - ontmant; het gevolg is dat 
de vader een vloek uitspreekt over die schendende daad, en voorspelt dat 
deze geschiedenis zich in de volgende generaties zal herhalen; wat dan 
ook gebeurt : de heerschappij eener nieuwe generatie van god.en gaat door 
dezelf de misstap van het nageslacht tengronde als die, door welke ze 
aan het bewind kwam. Elder~ daarentegen plaatst H. den oorsprong van alles 
t ussen het anorganische en het organische, waarna in het laatste Aarde 
uit zichzelf Hemel voortbrengt. 

De andere universalistische subjectivisten zijn allen niet-mytholo
gi serend. We beginnen met de lauter kosmologische. De oudste is Thales, 
oen monist. De louter kosmologische denkers zoeken niet naar den oorsprong 
van het worden, maar vragen~ "wat ls alles?" Op die vraag nu geeft Thales 
ten antwoord ; Alles is water. Hij noemt dus een stof, een bepaalde stof, 
water. NatuurliJk moet hij ook wel hebben gezien, dat er verschil is 
t us sen water dat inderdaad water is, en lucht en aarde, waarvan men wel 
kan zeggen dat ze water ziJn, maar die niet als water aandoen. Wanneer men 



daarbiJ nu niet genetiscb denkt, moet men wel tot deze opvatting komen: 
een en ander is wel water, maar in een bepaalden toestand: lucht is 
verdampt -, aarde verbard water. Zo krijgt .men hier de tegenstelling 
van substantie en (verschijning. ~~ 

Naast Thales staat Xenophanes, die iets later leefde. X. is dualist. 
IIi j gaat dus uit van de hoofd-tegenstelling transcendent/niet-transcen
dent. Maar hij verbindt die met de tegenstelling onveranderliJk/verander
lijk: het transcendente is onveranderlijk; daarentegen wordt de veran
dering verwezen naar het niet-transcendente. Voorts is het transcendente 
z.i. een, het niet-transcendente veel. Ook met betrekking tot die veel
heid volgt X. een dualistischen gedachtengang. Oorspronkelijk waren 
daar aarde en water, twee elementen, door wier samenvocging slijk ont
st aat, waarui t planten opschieten. Maar daarmee is niet verklaard het . 
leven van die scbepselen, die zich ten opzichte van den aardbodem vrij 
bewegen: dier en mensch. Daarvoor roept X. de hulp van een derde ele
ment, lucht, in. Maar ook hier blijft hij bet dualisme trouw: het is 
het plantaardige, waarmee de lucht zich verenigt; op die manier ontstaat 
een nieuwe tweeeenheid. Hierbij laat X. het : het vel'schil tusscn mensch en 
dier moet voor hem slechts secundair zijn geweest. 

Komen we thans tot het kosmogono-kosmologische denken. Dan krijgen 
we eerst HP,rajsleitos, een monist. H. gaat ervan uit, dat de oorsprong 
van alles een is. En dan eeuwig-levend vuur, dus niet water. Toch sluit 
hij wel ten dele biJ Thales aan: bedoeld vuur slaat om in zijn tegen
deel ~ het wordt zee. V-ervolgens ~i~E}rgeert zee tot gloedlucht en aarde '· 
die zich individualiseren tot psy~resp. sooma. Dit is de beweging 
in d"e eene richting. Daar is echter tevcns een beweging in tegenover
gestelde richting. Want psyche wordt tot gloedlucht en ·sooma tot aarqe, 
gloedlucht en aarde convergeren tot zee, en zee slaat weer om in eeuwig
levend vuur. Beile bewegingen volgen dus denzelfden weg, maar tegen
gesteld.e routes. Daarbij is het echter - en dit vooral moet U zien om 
H'. te begrijpen - niet zo, dat het tweede proces na het eerste komt : neen, 
het is daarmee gelijktijdig. Het wereldgebeuren is dus een voortdurend 
gelijktijdig tegen elkander indruisen van twee stromen. Dat is de be
tekeni s van den term coincidentia oppositorum, die pas eeuwen later is 
opgekomen, maar voortreffelijk voor deze conceptie past. De wereld is 
dus in zichzelf tegenstrijdig, en de kennis, die deze wereld beschrijft, 
kan dan ook niet als norm erkennen een principe, dat. tegenstrijdigheid 
van denken dient te zijn uitgesloten. Dit denken is dus contradict9ir. 

Tenslotte de dualist van dit kosmogono-kosmologisch denken: Emped~
kle s . Zijn werk verstaat men het best als een paging Xenophanes met 
Her akleitos te combineren. E. is dualist, in zoverre staat hij dicht 
bij Xenophanes; hij denkt echter kosmogonisch, dit wijst naar Herakleitos. 
E . heeft niet drie, maar vier oorspronkelijke stoffen: behalve aarde, 
water en lucht ziet hij vuur als element. Deze toevoeging dient ter 
onderscheiding van dier en mensch. Maar hierbij laat E. bet niet: hij 
onderscheidt nog het gewone vuur en het transcendente vuur. De grens 
tus sen bet transcendente en het niet-transcendente lig t hier dus tussen 
het ware vuur en het lagere vuur, dat dan met de wereld van de andere 
elementen rechtstreeks in verband staat. Dat ware vuur vindt men uit
s l uitend bij mannen. En dan neg niet eens bij alle mannen, maar alleen 
bij leidinggevende. Dat ware vuur onttrekt zich in hun bestaan aan al 
het niet-transcendente, doch keert later, noodgedwongen, daarheen terug . 
Dat noemen we het thema van de transmigratie der p sych~, tenminste, wan
neer men ender 11 psyche 11 dan uitsluitend dat transcendente verstaat. 

Zo staan reeds vroeg in het Griekse denken naast elkander zes con
cept ies~ twee mythologiserende; twee louter kosmologische en in bet 
midden twee kosmogono-kosmologisehe, die telkens onderling verscbillen 
als dualistisch en monisti~ch. 

II. Ik kom nu tot bet parti~le universalism~. Het partiele univer
salisme is ·een critiek op het----universalisme: het individuele is niet 
een uitloper van het universele, maar neemt een eigen plaats in. Nu 
valt van deze gedachte op twee~rlei manier rekenschap te geven. Men kan 
bet individuele naast het universele plaatsen, dan krijgt men het zogen. 
thema van makro- en mikrokosmos. Men kan echter ook zeggen: de onder
linge verhouding van het universele en bet individuele moet men op een 
of andere manier bij het schema hoger/lager onderbrengen. Vandaar dat 

/ 
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we Jrnnnen onderscheiden: het partiE!le universalisme met-, en zonder 
makr omikrokosmosthema. In het Subjectivisme v66r Sookrates vindt men 
ui t sluitend partieel-universalisrne met makromikrokosmosthema, zodat 
ik op 't ogenblik me daartoe kan b~perken. 

\'lat houdt het thema van makro- en mikrokosmos in? Wanneer ik zeg: 
al wat in de wereld voorkomt valt ook in den mensch aan te treffen, 
dan i s dat een houdbare bewering, die tegenwoordig nog zinvoller is :¥-
clan vroeger ~ onderzoekingen hebben b.v. aan het licht gebracht dat 
ieder mensch,wil hij gezond zijn, een spoortje goud en een spoortje 
ztlver in zich moet hebben. Inderdaad, alles wat in de wereld is, is 
in den mensch. Is nu, wie dit zegt, een aanhanger van het makromikro
k0smosthema? In 't geheel. niet. Want de leer van makro- en mikrokosmos 
impliceert heel wat meer. Aan het voorgaande voegt ziJ nl. toe: "en al 
wc:.t in den mensch is, is in de wereld11

• Juist hier echter begint de 
ana l ogie het denken op sleeptouw te nemen en tot allerlei wonderlijke 
consequenties te voeren. Men krijgt dan redeneringen als deze: "de 
menoch heeft een navel, dus de wereld in bet groot heeft ook een navel" . 
En komt dan tot probleemstellingen als deze : "ligt de navel van de 
wereld op het vasteland of op de zee? 11 Dit alles doet heel vreemd aan en 
i s ook inderdaad wonderlijk. Maar, al mag men daar gerust om lachen, 
men moet het daar niet b1J laten; men moet zich realiseren, dat het 
stellen van dergelijke vragen een consequentie is van het makromikro-

· kosmosthema. Evenals b.v. de volgende gedachte; wij hebben twee ogen; 
dan heeft de wereld ook twee ogen. Waar zijn die twee ogen? Zen en 
maan! Zo gaat men spreken van een wereldgeest, een wereldpsyoh~, 
een wereldsooma; in dat alles wordt de makrokosmos analoog met den 
mensch gedacht. Dat over het makromikrokosmosthema in het algemeen. 
En nu even enkele bijzonderheden bij de uitwerking daarvan. 

A. Wanneer men dit thema in mythologiserenden zin opvat, komt 
men uit bij de Orphici. De Orph1ek wordt niet zelden omschreven als 
een mystieke richti115, die de leer huldigt van de transmigratie der 
psyche uit het sooma. Het eerste deel van deze defin1tie is beslist 
fout . Want mystiek is altijd universalistisch, terwijl de Orphiek een 
parti'eel-universalistisch karakter draagt; bij de Orphici vindt men 
dan ook geen mystiek. Maar, zal men zeggen, men treft hier toch mys
t eri'en aan. Inderdaad, maar mysterie is heel iets anders dan mystiek. 
Myst i ek - als zelfstandig naamwoord -, in wijsgerigen zin genomen, is 
uni versalisme, met deze toevoeging, dat het individuele niet alleen 
uit het universele voortkomt, maar ook bij den dood naar bet universele 
terugkeert. Mysteri"en daarentegen zijn verborgenheden. En dat kunnen 
~ijn~ zaken die openbaar ziJn voor een bepaalde groep, terwijl ze ver
borgen blijven voor een andere. z·o spreekt de Schr!f't ook van mysterien , 
ver borgenheden, die aan Israel openbaar waren, terwiJl ze voor de 
heidenen nog verborgen bleven. En zo kan Paulus de apostelen noemen: 
uitdelers van verborgenheden Gods. Maar Paulus was allerminst een mys 
t icus . vant de QChrift moet van een mystiek, waarbiJ de mensch staat 
t ot God als het individuele tot bet universele - ik ben uit Hem voort
gekomen maar bij m'n dood ga ik weer in Hem terug - niets hebben: mystiek . 
in dezen zin is de dood voor de religie. De religie onderstelt, natuurliJ k, 
verband tussen God en mensch. En dan ook, als antwoord van ons, verband 
van den mensch tot God, Maar nooit is die verhouding die van het uni
ver sele en het individuele,, b.v. die van menschheid en individuele 
mensch. Maar dit terloops. De Orphiek is dus beslist niet myetiek. Ze 
be zit echter wel mysterien, en daarin onderscheidt ze zich van het 
mythologiserend denken dat we bij Mousaios en Hesiodos vonden. Maar dat 
l igt j ui st in het partiE!el-universalistische, in dat thema van makro-
en mikrokosmos. Want deze mysterien hebben betrekking op de verbinding 
van mythe met rite. Nu is de mythe een verhaal, dat oak universalistisch 
kan zijn. Maar de rite is een handeling. Een handeling die iets uitbeeldt 
over het gebeuren in de wereld, dat nu ook biJ miJ, den myste, den in
gewijde, den man die de verborgenheden kent, plaatsvindt, omdat mijn 
be st aan analoog is aan dat der wereld in het groot. Dus geen mystiek, 
wel mysteri'en met riten. En nu het tweede deal van die definitie. De 
Or phiek zou altijd leren dat de psyche, als transcendente psyche, zich 
aan het sooma zou onttrelqten, om straks naar een ~nder sooma te verhuizen. 

/ 
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Dit is niet zonder meer fout, maar het is wel zeer scheef. Want de Orphiek 
heeft niet minder dan viJf richtingen en van die viJf is er slechts een 
die bedoeld thema heeft. . 

-Wanneer we de Orphiek goed willen zien, moeten we primair onderschei
den: dualistische Orphick en monistische Orphiek. Net dus dezelfde onder
scheiding als we biJ bet universalistisch subjectivisme tegenkwamen. De 
dualistische Orphiek heeft dus iets te maken met Mousaios; de monistische 
met Hesiodos. 

1. Dualistische Orphiek. Terwijl we bij bet universalistische dua
lisme slechts een denker, Mousaios, aantreffen, vinden we hier, bij de 
Orphiek, drie concepties. De eerste staat bet dichtst bij Mousaios. Men 
stelt, dualistisch, het transcendente tegenover het niet-transcendente, 
en i n het niet-transcendente bevindt zich heel de mensch. De anthropologie 
i s dus ecn onderdeel van de leer omtrent het niet-transcendente. Daarnaast 
komen echter andere opvattingen voor, die even dualistisch zijn. Wie deze 
richting volgden poneerden,dat ook in den mensch iets transcendents is, 
zodat het thema van makro- en mikrokosmos niet tot het niet-transcendente 
be per kt blee f, maar eveneens in het transcendente doorgaat: ook tt±e-Jt.::·staat 
naast het makrokosmisch goddelijke het individuele mikrokosmische. Zulk 
een dualisme noemen we dualisme met dichotomie. -Dualisme behoeft dus 
niet met dicbotomisme gepaard te gaan; het kan wel, maar het is niet nodig. 
vJij zijn zo gewend aan die dichotomistische dualismen, dat men dat andere 
soort dualisme wel eens wat uit het oog heeft verloren en dan staat men 
verlegen bij denkers als Jaspers in zijn laatste periode. Daarom is het 
goed, te zien dat dualisme zonder dichotomie reeds heel eud is -. Daarnaast 
staat echter reeds in de Orphiek dualisme met dichotomie. De voorstanders 
van de ze richting kunnen nog weer twee kanten uit. Sommigen houden het met 
het thema van de transmigratie, dat we al biJ Empedokles hebben leren kennen; 
dan komt het transcendente alleen bij leidinggevende mannelijke figuren voor. 
Anderen daarentegen gaan ervan uit dat al wat mensch is, iets transcendents 
bezit. Dus niet alleen leidinggevende mannen, maar alle mannen. En niet 
slecbts iedere man, maar ook iedere vrouw. Derhalve zijn er drie typen van 
dualistische Orphiek, waarvan slechts een de transmigratie-theorie huldigt. 

2. Monistische Orphiek. Zij sluit bU Hesiod.cs aan. Intussen is diens 
tweeslachtigheid bier geweken. Bij de Orphici staan nl. reeds duidelijk twee 
typen naast en tegenover elkander : terwijl het ene den oorsprong tussen 
Hemel en Aarde (met sterren) zoekt en ook inzake de mikrokosmoi bet thema 
der castratie buldigt, plaatst het andere den oorsprang tussen bet anorga
ni sche en bet organische, waarbinnen dan, naturalistiscb, Gaia door eigen 
kracht Oaranos heet te hebben voortgebracht. 

B. Kosmogono-kosmologisch denken. 
1. Dualisme. Ook hier vindt men twee typen__i_J3eide zijn dichotomistisch. 

Hun onderling verschil is dan oek analoog met crat: tier dichotomistische 
concepties bij de dualistische Orphiek. Het ene, dat het tbema der trans~ 
migr atie aanvaardt, acht slecbts de bewuste bezinning - Gr. phren - trans
cendent; daarom kan men dit type "louter phrenologisch" noemen. Het andere 
daarentegen rekent tot het transcendente ook het vrouwelijk strevende, dat 
volgens het eerste type onder de niet-transcendente psyche ressorteert. 
I ntussen is dit strevende niet geheel het psychische: het dierlijk psychische 
blijft hier niet-transcendent. Derhalve kan men dit type als het phrenolo
gisch-semipsychologische aanduiden. 

2. In bet kosmogono-kosmologisch monisme vindt men in de eerste plaats 
het correlaat van het contradictoire denken van Herakleitos. Maar ook bij 
bet monisme blijkt dat het parti'EHe universalisme tot verbreding van de 
problematiek leidt. Daardoor komen er meer richtingen. Het monisme is bier 
dan ook niet meer uitsluitend Heraklitisch: naast de ene oude richting vindt 
men bier zelfs niet minder dan drie nieuwe. 

In de eerste plaats de prioriteitsleer. Die gaat hiervan uit, dat het 
hogere contrast zich wel op de een of andere wijze me~ het lagere bezig houdt, 

h t 1 ./,.,l l:)~f~l<..t!t"'\I!';. I maar e agere g~~n invloed uitoefent op bet hogere. ve port~ van deze 
st elling wordt duidelijk, wanneer ik met haar bet standpunt der twee andere 
richtin~en - wisselwerkingstheorie en parallelisme - vergeliJk. 

Ook de wisselwerkingstheorie is monistisch. Maar anders dan de priori
teitsleer. Want niet alleen het hogere contrast houdt zich met het lagere 
bezig , maar het lagere doet dit ook met het hogere : er is wisselwerking. 
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No.ast deze twee nieuwe oplossingen is er nog een derde: die van het 
po.:rc.l l elisme. Ook hier is een oorsprong, die tot een hoger en een lager 
contrast divergeert; maar het eigenaardige is, dat de divergerende l:U'len 
par allel worden gedacht. Een parallelie betekent: geen verband met elkaar. 
Dit is dus precies het tegengestelde van de wisselwerkingstheorie: het 
hogcre werkt niet op het lagere in en het lagere evenmin op het hogere - ----

c. Louter kosmologisch denken. Ook hier hebben we weer de onderschei
ding: dualisme en monisme. Het eerste sluit bij Xenophanes, het tweede bij 
Thal es aan . Bij het dualisme leidt de overname van het thema makro- en 
mikrokosmos weer tot een splitsing. Het dualisme van Xenophanes was, zoals 
lk boven aantoonde, een dualisme zonder dichotomie: de mensch ressorteerde 
.::iier gehee l onder het niet-transcendente. Doch di t gebied viel volgens X. 
samen met het veranderlijke. Tegen deze gedachte nu rees in de omgeving 
van Xenophane s protest. Men zei: indien gebeel de mensch veranderlijk is, 
rest er geen mogelijkheid bindende afspraken te maken; men kan zich dan 
irmner s wel tot iets verplichten, maar later zich beroepen op het feit dat 
men ondertussen veranderd is. Om dergelijke consequenties te voorkomen, 
l ecr den nu sommigen, dat ook in den mensch iets moet zijn dat onveranderlijk 
is. Dit impliceert op dit standpunt echter, dat ook de mensch iets bezit, 
dat t ranscendent is. Vandaar: dualisme met dichotomie. Nu is het transc.en
dent e hier het starre, onveranderlijke pneuma, dat trouw belooft en houdt; 
da.::i.ronder is dan de wereld van het verande~ende en het wordende. Daar nu 
0 pncuma11 1n het LatiJR9li'spiritus" wordt vertaald, kan men deze richting 
sevoegelijk nspiritualisme 11 noemen.-Het monisme hoef ik niet verder te 
bespreken, omdat bier maar e~n concept1e blijft -. 

III. Ik kom nu tot het individualistische subjectivisroe. Eerst iets 
over den naam. We zijn in slordig spra.ei.kgebruik nogal eens gewend de termen 
nindividualisme 11 en "subjectivisme" door elkander te gebruiken. Wanneer 
He te maken hebben met een individualist, die e:Lgealijk niet kan hebben dat 
er nog andere menschen naast hem lev~ in de wereld, zeggen we weleans: 

•
1'hi j i s toch een echte subjectivist". Nu ~n een individualist ook een sub

._I'ct i ·.rist zijn. Maar dat behoeft niet. Want subjectivisme geef't antwoo-vd op 
de vraag: waar ligt 'de wet in den kosmos? En individualisme is e~n der 
mogel i jke antwoorden op de vraag: hoe is de onderlinge verhouding van het 
univer sele t ot het individuele? Men voelt: h i er z:i,jn twee geheel verschil
lende quaesties. Daarom dui den de termen "subjectivisme11 en 11 individualisme tt 
ook twee t otaal verschillende zaken aan en mag ik deze t ermen dus nooit 
door e lkande~ gebruiken. Juist echter omdat ze verschillen, ktmnen ze wel 
gecombineerd voorkomen. En ·dat treft men hier aan. Warit wio het Subjectivisme 

"best:..ldcert, vindt, behalve het universalisme e~ het ~~<uni-:ver sa.11-sme 
met mi'.kro;,'llkro.ko-smosthem.s. nog een derde stroming, en deze is individualistisch 
subject ivi stisch. 

Ha~~ aanhangers v66r Sookrates, tot welke ik me voorlopig beperk, -. 1 

noomt .,. men vaak: Sophisten. Daartegen bestaat geen bezwaar. Maar men moet 
WGl even goed zien, dat de term "sophist" nog iets meer inhoudt da.n 11 indi
Vidualist ische subjectivist". Want iedere sophist is een individualistische 
~ubj ectivist. Maar niet alle individualistische subjectivisten zijn sophisten: 
tegen het e ind van de praeplatonische wijsbegeerte zullen we indiviauali~ische 
subj ectivisten t egenkornen, die be slist niet sophisten zijn. , 

W:i,t houdt de term 11 sophist 11 dan meer in dan de term "individualistisch 
subj ect i vist tt ? "Sophist'' komt van een Grieks woord, dat 11wiJ sheid11 betekent. De 
sophist en beschouwden zich dan ook als leeraars van wijsheid. Uiteraard was 
dit zonder meer arrogant. Daarmee is echter hun opvatting inzake wijsheid 
niet veroordeeld~ De sophistiek zag nl. de verhouding van denken tot doen 
:::i.l s volgt; doen onderstelt denken; maar daarom i s doen nog niet de conse
quentie van denken : wanneer men iets als goed erkent houdt <lit immers nog 
niet i n , dat men ·dit goece ook doet. Naar men ziet was deze "practische" 
opvatt i ng heus niet dwaas; zij was in ieder geval heel wat juister dan het 
practicalisme van Sookrates, dat verderop aan de orde komt. De fout der 
sophistiek lag dus niet hier, maar in haar arrogantie en in haar individua
J.ist ische subjectivisme. 

Hoe di t l aatste ontstond? Uit critiek op de hand.having van het univer
sel e in het partiele universalisme met makrornikrokosmosthema. Want wie uit 
dit thema den makrokosmos schrapt, houdt slechts de mikrokosmoi over, die 
men dan echter niet langer mikrokosmoi kan noemen, daar deze term slechts 
bij cor rel ata van den makrokosmos past; dus resten slechts ind1viduen. 

-



Op deze wijze wordt duidelijk, dat de zijnsleer der sophistiek vrijwel over 
de gehcle linie die van bedoeld parti~el universalisrne op den voet vol.gt. 

Het hee~ natuurlijk vooral bij een korten cursus als deze geen zin 
een poging te wagen op.al deze concepties in te gaa.n. Een uitzondering wil 
ik slechts maken voor het louter kosrnologisch denken, omdat daar de sophis
tiek iets nieuws bracht, of liever een verduidelijking van wat misschien in 
de vroegere concepties al lag. 

Ook hier onderscheide men dualisme en rnonisme. 
Bij het dualisme zijn er dan .weer twee richtingen, net als bij bet 

parti'8el-universalisrne: een zonder en een met dichotomie. Wat is nu het 
e igenaardige? Dat deze drie concepties alle het thema hebben van natuur en 
cultuur, en nu die twee zien als een tegenstelling. Dit laatste is onjuist. 
Natuur en cultuur mag men niet vereenzelvigen: zij verschillen. Maar daarmee 
st aan die twee niet tegenover elkander. Want de onderlinge verhouding is 
deze: dat de cultuur -altijd de natuur onderstelt - niet als substraat, maar 
als voorwaarde -: er moet eerst een rnenschheid zijn, of een groep van menschen, 
en die brengen cultuur voort. Maar deze sophisten zagen bet anders. Zij 
meenden dat men natuur en cultuur niet alleen meet onderscheid~n, ma.ar dat 
er een soort van viJandelijke houding tussen die twee zou bestaan. Daarbij 
zijn zij tegenstanders van de cultuur, althans op een bepaalde manier: zodra 
cultuur te maken kI'iJgt met positieve wetgeving, wil men haar --niet. Een van 

---~ deze menschen zei het z6: wij Grieken zijn allen breeders; maar de wet ~ 
jaagt ons tegen elkander in den strijd. M.a.w.: wanneer de eene stad-staat 
aan den an~eren den oorlog verklaart, moeten menschen die beidelGriek-, zijn, 
t egen elkander vechten, en misschien elkander doden. Dat is het begin van 
~9smopolitisme; het is nog beperkt: eigenlijk slechts een kiem van panhelle
nisme, want het gaat hier ~og uitsluitend over Grieken; maar men voelt de 
tendenz: de overheid moet weg; de samenleving moet een samenleving zonder 
staat zijn. Dat is nog• tegenwoord1g het ideaal van den socialist, al kan hiJ 
overigens wel degelijk een staat aanvaarden, maa.r dan als middel om te komen 
tot het ideaal: een staten-loze maatschappij. Naast deze socialistische op
vatt ing staat dan de comrnunistische opvatting; ook zij is dualistisch; maar, 
t er wijl de socialist een anthropologi.e heeft met diohotomie, heeft de communist 
een anthropologie zonder dichotomie. Hij staat dichter bij bet type van 
Xenophanes: het verschil tus$en dier en mensch is niet zo heel groo~. 

En dan de monistische richting hij deze sophistiek. · Ook zij zegt: de 
posi tieve wet is de vijand van het natuurlijke leven en de natuur is goed, 
de wet daarentegen verkeerd. Maar hier is de natuur niet, dualistisch, de 
vreedzame samenleving van broeders uit e~n familieverband, maar, monistisch, 
de divergering van een eenheid, dus spanning en strijd. En de wet, als het 
t egengest elde van natuur in dezen zin, betekent dan de verplichting tot 
samenwerking van wie n±et tot samenwerking geneigd zijn. 
De wet brengt dus een verbindinfi van conventioneel karakter. Nu zal het ieder 
wel eens overkomen, dat h!ij2ijn plan, eens heerlijk te studeren of te wandelen, 
wordt doorkruist door de verplichting een wat gedwongen receptie bij te wonen, 
zucht: 11 al dat conventionele gedoe! 11

• Maar zo ziet men hier geheel de posi
t ieve wet ! Dat leidt natuurlijk tot anarchisma. Zo vindt men reeds in de 
lout er kosmologische sophistiek de prototypen van communi sme, socialisme en 
a.narchisme naast elkander. 

Terugz iende vinden -we, dat het Subjectivisme v66r SookI'ates met zijn 
drie stromingen een facto~ van belang in het Griekse denken was. 

Toch stuitte deze richting reeds vroeg op den sterken tegenstand van 
het Objectivisme . 

Hoofdstuk II~ ObJectivisme inclusief Sookrates 

Evenal s de subjectivist zoekt de objectivist de wet uitsluitend binnen 
den kosmos . Maar in tegenstelling met den subjectivist pone·ert hiJ, dat de 
wet niet in het subject, maar in het object ligt. 

·Nu moge ook dit standpunt onjuist zijn, biJ . de bestudering van de ge
schiedenis der wijsbegeerte gaat het erom, ook deze visie te verstaan. Tot 
da t doel neme men een geval uit de naaste omgeving, b.v. dit bord. Als sub
str ac.t is dit bard een physisch ding met een rand van organisch karakter. 
Maar beide bezitten een kleur. Wie die moet aangeven zegt: "Het eerste is 
zw~t, bet t weede bruin". Gegeven dit bord mag en kan men, indien het om de 
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waarheid gaat, niet zeggen: 11 dit bord is wit en de rand is groen". Daar
uit blijkt, dat dit bord ons in zekeren zin bepaalt. En daarbij bliJ~ 
het niet. Want er is nog iets eigenaardigs: dit bord bepaalt allen, die 
er naar kijken. Tocb zijn hier vele waarnemers en waarneemsters in de 
zaal, en is er maar een bord. Welnu,, ook bij de verhouding van subject 
en wet staat het zo: er zijn vele subjecten, en e~n wet. U voelt wel: 
daaruit volgt niet, dat het object de wet voor bet subject is, maar op . 
deze manier wordt tech enigszins begrijpelijk, hoe men, wat spelend met 
het woord 1;bepaald word.en door11 aan het object het karakter van wet 
heeft toegekend.- Het objectivisme ontkent dus niet het bestaan van bet 
subj ect: want het object onderstelt altiJd het bestaan van het subject 
al s substraat en vaak het bestaan van een subject als correlaat. Het 
gaat hier dus uitsluitend om een antwoord op de vraag: waar ligt de 
wet?- · 

Het objectivisme bee~ twee Hoofdrichtingen: bet eene is niet
mathematisch, het andere is mathema·~iscb. Ook dit verschil valt te 
verstaan: Ik kan hier ·rondkijken en spreken over de kluuren van wand 
en radiator. Dan noem ik bepaalde kleuren en komt bij m'n antwoorden 
geen rnathesis aan de orde. Maar ik kan ook andere vragen stellen; b.v. 
Is het bruin van dit bord donker- of lichtbruin? Hoe diep is dat bruin? 
Bij de beantwoording van dergelijke vragen nu kom ik op den duur biJ 
maten en getallen uit. En zie ik dergelijke problemen als de voornaam
ste, dan kriJg ik matbematisch objectivisme. Het verscbil tussen niet
en wel mathematisch obJectivisme berust dus bierop,, dat het ~en de 
wet zoekt in het zintuigeliJk-waarneemPa.re object, in zintuigeliJk
waarneembare qualiteiten, en het andere in de metrisohe bepaaldheid -
men zegt dan "grenzen" -, van de qualiteiten. 

Beide richtingen wontelden met het probleem der onderlinge verhou
ding van bet universele en bet individuele en beantwoorddenhet in uni
versalistischen, parti'eel-universalistischen en individualistischen zin. 

§ 1. Het niet-mathematische obJectivisme. 
I. De universalistiscbe stroming. 
A. Mythologiserend denken. De vader van dit universalisme en van 

geheel het niet-mathematiscbe objectivisme was Ana.ximandros. A. huldigt 
een monisme met castratietbema: bet is Ouranos die uit bet naar de wet 
der vergelding verlopend erfelijk gebeuren dar soomatisch-psychis<££~ tilii:~ ~~ bi i~ 
wereld van het eindeloze (Aarde en sterren) levensgeest en tijd opsnuift. /, 
Zo blijkt ook dit type van denken achteraf prioriteitsleer. Het nieuwe 
bij A. is intussen de objectivistische trek, daarin uitkomend, dat de 
universele dragers van qualiteiten bier voor bet eerst "zijnden" heten. 
De verbinding van prioriteitsleer met objectivisme brengt voorte mee, 
dat van zulke zijnden slechts in bet lagere contrast sprake is. 

B. Louter kosmologisch denken. Parmenidbs staat als universalistisch 
ni et-mathematisch objectivist d1cht biJ Anaximandros. Tocb is bet verschil 
met A. niet gering: P. denkt niet sleohts louter kosmologisch,, maar is 
tevens dualist. Dit bliJkt uit allerlei. Zo geldt .de dualiteit van subject 
en object hier als een oorspronkeliJke: - de term "zijnde" ziet bij P. op 
uni versele qualiteiten zonder substraat! Bovendien komt dit zijnde zowel -----
i n het t.ranscendente als in bet niet-transcendente voor - in het eerste 
heet het 11 ziJnde'1 zonder meer en is het een en onveranderliJk en voor 
het intellect te vatten, in bet andere blijkt een veelheid van "aanwijs-
baar zijnden11 te ~staan, die zintuigeliJk waarneembaar ziJn. 

II. De ~artieel universalistiscbe stroming. Niet al de tot haar behorende 
concepties aanvaarden het thema van makro- en mikrokosmos: ~n denker brengt 
de tweeheid van universeel en 1ndiv1dueel in het schema lager-hoger onder. 

A. Het makro-rnikrokosrnostbema. De indeling is betzelfde als biJ het 
subjectivisme. Terwijl de prioriteitsleer zowel in het mythologiserend 
als in het niet-mythologiserend den.ken, evenals Anaximandros, van subJecten 
slechts in het lagere ~et, aanvaarden de overige richtingen qualiteiten 
ook in het hogere, resp. in .bet transc~ndente. B1Jzondere aandacbt vergen 
in het kosmogono-kosmologische denken de 'l prioriteitsleer en de wisselwerkings
theorie en in het louter kosmolog1scbe bet materia1isme. 
· 1. Eerstgenoemde wordt bebeerst door haar bezinning op de beweging 
op te 3atten als verandering van · plaats - ,, biJ welk punt de aanhangers 
dezer visie opnieuw u1teeng1ngen. 
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Om deze groep te verstaan is het nodig even op het standpunt te 
letten, door de phrenologisch-semi-psychologische dualisten op dit punt 
ingenomen. Volgens hen lag de oorzaak van bedoelde beweging hierin dat 
de psyche het sooma van de eene plaats naar de andere brengt, zonder 
dat de beweging der psyche op het sooma overgaat: het sooma wordt een
voudig door de psych~ getransporteerd. Dit geldt zowel voor de astrale 
soomata in het transcendente als voor de niet-astrale in het niet-trans
cendente. 

Tegenover deze opvatting stelde de prioriteitsleer, monistisch, 
dat de beweging der psyche op het sooma overgaat. Verschil rees tussen 
haar aanhangers echter over de quaestie, of de psych~ als bron der 
verandering van plaats tot het hogere dan wel tot het lagere contrast 
der primaire divergentie behoort. 

a. Sonunigen poneren, dat de psyche ender het hogere contrast res
sorteert, daarentegen het starre sooma, nu eens mede organisch, dan 
weer louter anorganisch gedacht, onder bet lagere. Volgens deze opvat
ting gaat het initiatief voor de primaire divergentie dus van het 
hogere uit, dat echter tevens, als op z'n schreden terugkerend, bet 
lagere door een stoat - Lat. impetus - in beweging brengt - prioriteits
leer met primaire impetustheorie -. 

b. Anderen daarentegen leren, dat ook de psych~, en daarmee de 
oorzaak der verandering van plaats, onder het lagere contrast ressor
teert, zodat dit, om in beweging te geraken; geen stoot vanuit het 
hogere nodig heeft - prioriteiteleer zonder primaire impetustheorie -. 
Dit standpunt impliceert, dat het initiatief voor de primaire divergentie 
niet uitsluitend of in het geheel niet van bet hogere contrast uitgaat. 
In het eerste geval belandt men biJ de occasionalistiscbe theorie, dat 
het lagere met z1Jn eigen beweging aan het hogere slechts de gelegenheid 
- Lat. occasio - biedt besturend in te grijpen, zoals een ruiter biJ de 
beweging van ziJn ros; in bet laatste geval komt men biJ het enno~tisrne 
uit, dat het niet-mythologiserend analogon van het monisrne met castratie
theorie is. 

2. Onder de voorstanders der wisselwerkingstheorie vat een reeds 
bij de subjectivisten opgetreden variatie vaster v~t. Naast elkander 
staan hier een anthropologisohe, een zo6logiscbe en een phytologiscbe 
richting. Bij de eerste valt het hogere met den tenkgeest samen, bij 
de tweede omvat het mede de psychiscbe genieting en biJ de derde boven
dien dai.biotisch61levensgeest. Overschatting van het met de tecbnisc~e 
behandeling van de qualiteiten gepaard gaande praestatiegenot , verleidt 
de voorstanders van de zd6logische variant dermate tot cultuuroptimisme, 
dat de makrokosmische natuur bier de cultuur der mikrokosmoi beet na te 
bootsen! De phytologische variant blijkt de niet-mythologiserende 
tegenhanger van het monisme zonder castratiethema. 

3. Het rnaterialisme is louter kosmologisoh-monistisch. Typerend voor 
deze richting zou bliJven haar consequent atomisme, d.w.z. de leer van 
een in niet opnieuw deelbare lichaampjes gesplitste oerstof, ten dele 
psychisch - hier = vurig - van aard, die, eenmaal in beweging geraakt, 
het ledige vult. BiJ haar eerste optreden verbond zlj niet-mathematisch 
objectivisme met parti~el universalisme in den zin van het makromikro
kosmosthema. 

B. Zander makro- en mikrokosmosthema. Oo~ Hippokrates, een beroerrrl 
arts uit Griekenland, meende, dat bet universele en het individuele 
afzonderlijk bestaan en dus delen van ~en geheel zijn. Maar deze twee 
staan z.i. niet naast elkander: het universele en het individuele zijn 
onder te brengen in het schema lager/hoger. En dan wel in dezen zin -
want men kan dan nog twee kanten uit -, dat bet universele het lagere 
is en het individuele het hogere. Universeel zijn nl. de vier elementaire 
grondstoffen met hun sappen, in ieder sooma aanwezig. Individueel daar
entegen is het pneuma-levensgeest -, dat bet sooma van plant, dier en 
mensch leven doet • Het universele en bet individuele bevinden zich dus 
in een en hetzelfde ding. De laatste stelling is Juist, maar het thema, 
dat universeel en individueel delen z1Jn ~ en in het schema lager/hoger 
vallen ender te b·rengen is niet te gebruiken; het universele en bet 
individuele zijn trekken, die overal elkander kruisen. 
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Eigenaardig is ook de kenleer, die bij Hippokrat~s om denhoek 
komt. Te dezen huldigt h1J de afdrukkentheorie. De e·erste activiteit 
gaat dus z.i. niet van hem uit, die wil leren kennen: in ons brein 
bezitten we een wassen leitje, waarop de dingen van buiten afdrukken 
maken; pas daarna kunnen we over die afdrukken gaan denken. Deze 
opvatting - het empirisme - is later in de wijsbegeerte tot een 
machtige richting geworden; daarom verdient ook de kentheorie van 
Hippokrates de aandacht. . 

III. De 'individualistische richting is, wat haar tendenz betreft, 
een pendant der sophistiek. Tegenover de vele sophisten staat echter slechts 
een niet-matbematische objectivist, Sookrat~s. 

s. (469-399) was van meetaf een tegeristander der sophisten door 
zijn practicalEnkiJk op de verhouding van denken en doen: z.1. bracht 
juist inzicht steed.s tot goed bandelen. Deze tegenstelling ging aan
vankelijk gepaard met die van parti~el universalisme en individualisme: 
eerst op gevorderden ieeftiJd werd s. individualist. TiJdens zijn par
tieel-universalistische Jaren dacht s. eerst enno~tistisch: de vooral " 
in positieve wetten uitkomende cultuur was product van dEttmet de psycho
soomatische natuur contrasterenden denkgeest. Op den duur· echter bevre
digde deze conceptie niet zijn behoe~e aan doelmatigheid. Vandaar dat 
s. mettertijd naar de zo6logische wisselwerkingstheorie overging. Daar
door verkreeg ziJn practicialisme een technicistischen trek. Ook later,, 
toen hij,, ender den invloed van een sophist, het partiele universalisme 
voor individualisme inruilde, bleef hij het technicistisch practicalisme 
trouw. Zo verstaat men hoe ,de analyse van het ambacht - ziJn vader was 
beeldhouwer, zijn moeder vroedvrouw - hem tot basis van geheel de ethiek 
kon warden! Ui~eraard stuitte s. reeds ender zijn tijdgenoten op heftig 
verzet; daarbij hadden niet steeds philosophen de leiding: de oudste 
ans bekende polemiek stamde van dichters als Euripides en Aristophanes. 
Wat echter vooral indruk maakte en bij zijn tegenstanders wrevel wekte,, 
was de methode door S. in het debat toegepast: zichzelf Gteeds voordoend 
als de man die het niet wist en door uitvragen wijzer wilde warden, 
stuurde hij bet gesprek altiJd z6,, dat de aanmatiging en het subjecti-
visme van zijn tegenstanders in de praxisleer - de sopbisten - werd 
ontmaskerd. Vooral door deze methode van debateren maakte s. zich in 
breden kring gehaat .. wat hem met'tertijd op een doodvonnis ,kwam te staan. 

§ 2. Het matbematisch objectivisme. 
De vader dezer richting was fythagoras; vandaar dat ziJ ook wel 

Pythagore'isme wordt genoemd. 
P., aanvankelijk een trainer van athleten, werd na zijn verhuizing 

van het Oostei. naar Zuid-Italie land.meter. Door dit nieuwe beroep kwam 
hij op de_gedachte, dat de wet der dingen in de getallen ligt, d.w.z. 
i n het aantal der lijnen die de zintuigelijk waarneembare contouren der 
dingen omgrenzen. nit thema werkte P. steeds uit in den geest van een 
mythologieerend dualisme. Toch onderging z'n conceptie nog een belang
rijke verandering: van het universalisme met dualisme zonder dichotomie 
ging P. mettertijd naar het parti~le universalisme met transmigratie
theorie over. 

Het Pythagore'isme bleef echter niet tot deze twee concepties be
perkt : het hoofdthema liet zich overal toepassen waar men qualiteiten 
erkende. Daarom behoeft het niet te bevreemden, dat deze richting niet 
slechts een universalistische en een partieel universalistische stro-

· ming met tal van concepties bezat, maar oak enkele aanhangers telde, die, 
mede ender den irivloed van Sookrates (in diens latere jaren), het indi
vidualisme aanhingen. 

Interessant waren hier enkele partieel-universalistische concepties. 
1. In de astronomie werkten de occasionalisten en de ennoetisten 

het thema der eigen beweging van het lagere in dezen zin uit, dat de 
aarde draaide ·om eigen as. Het occasionalisme dacht daarbij de aarde 
in bet centrum van het beelal - geocentrisch wereldbeeld -; bet ennoe
tisme echter narn in bedoeld centrum een vuur aan, waarom de om eigen as 
roterende aarde _zich bewoog - e~geocentrisch wereldbeeld -.. Bedoeld 
vuur was intussen niet de zon: · h~t.-...l!~B vanaf de slechts aan de o.a. door 
de stilstaande zon beschenen bove!KziJde bewoonde aarde niet waarneem
baar; later, toen men vond, dat geheel bet oppervlak der aarde bewoond 

-
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was, werd het centraalvuur dan ook door het ledig middelpunt der plaats
ruimte vervangen. 

2. :le vertegenwoordiger van het zo'6log1 sche type I Eudoxos' leerde' 
dat alleen de makrokosmische godheid genoot van de muziek der sterren
sferen. Van mathematisch belang was zijn ontdekking der exhaustie
methode, d.w.z. der benadering van een limiet door twee convergerende 
arithmetische of metrische reeksen. 

Hoofdstuk III: Subjectivisme na Sookrates .. 
Het sluitstuk der praeplatonische wijsbegeerte vormen de "kleine 

Socratic!". 
Deze groep telt uitsluitend 1ndividual1sten. Daarin met de sophis

ten en Sookrates - in diens latere jaren - overeenstemmend, sloegen 
zij op andere punten een brug tussen beide visies. Maar hoe? Zij ver
bonden bet subjectivisme der sophistiek met practicalisme. Deze combi
natie alsmede bet individualisme pleiten niet voor de breedte hunner 
visie. 

Nu was bet practicalisme niet noodzakelijk technicistisch. Vandaar 
dat bier tal van concepties te onderscheiden zijn. Voor de toekomst 
waren echter slechts drie a vier van belang: de Magarische, de Cynische 
en de Cyrana'ische. 

Terwijl de Magario! zowel in hun bewegingsleer als in hun opvatting 
van de deugd phrenologisch-semipsychologisch dachten, huldigden de 
Cynici en Cyrenaici louter kosmologische concepties. 

La.atstgenoemden waren monisten. Zij stonden dus, politiek gezien, 
op anarchistisch standpunt. Inzake de praxis huldigden zij bet ideaal 
der zintuigelijke genieting - Gr. hedone -. Maar dan in dezen zin, dat 
men dit hedonisme kan volhouden, dus bij bet genieten matigheid betracht. 
Wat niet verhinderd~, dat mettertijd> toen dit ideaal vaak niet voor 

. verwerkeliJking vatbaar bleek, menigeen tot pessimisme verviel. 
Tegenover de Cyrena1ci stonden de Cynici, zo genoemd naar de hondsche 

opvatting van het leven bij een deel van hen in zwang. Deze groep dacht 
dualistisch, maar telde twee richtingen. De ene huldigde een dualisme 
zonder dichotomie. Zij zag het ideaal in de autarkeia., de zelf-genoeg
zaamheid, Wanneer dit het levensideaal is, zich zelf genoeg te zijn, zodat 
men geen andere menschen en evenmin enig ding nodig hee~~ wordt het 
leven wel heel schraal en arm. De uiterste consequentie is natuurliJk, 
dat het toch eigenlijk in strijd is met den eis van minima.le levensbe
hoefte, wanneer men zich 's morgens eens heerlijk wast; bet voorbeeld 
werd dan ook de poes die zich met eigen speeksel weet te behelpen! Daar
entegen dacht de andere groep diohotomistisch. Haar aanhangers waren 
gematigder. Zij poneerden een scherper verschil tussen mensch en dier: 
de mensch had iets transcendents en kon dus beloften afleggen en 
deze nakomen. Op grond van dit verschil kwam bet binnen het Cynisme op 
den duur tot een strijd tussen anti-humaan en humaan. 

· Tegen bet slot van de gesch)edenis der Grieksche philosophie treden 
twee wijsgeren op, die zich van hun voorgangers onderscheiden doordat 
zij de wet niet binnen, maar buiten -, nader achter den kosmos zochten: 
Platoon en Aristoteles. 

Hoofdstuk I: Platoon (427-347) 

BiJ P. onderscheide men dr1e perioden: de objectivistisohe, de semi
realistisohe en de volledig-realistisohe. 

I. De objectivistische periode ( ••• -381). 
A~nvankelijk volgde P., ale leerling van Sookrat~s in diens latere 

jaren, de niet.-mathematische richting in den zin der individualistisch 



opgevatte zoologische wisselwerkingstheorie. Reeds vroeg koesterde hij 
echter bezwaren tegen de toepassing van bet technicisme op de leer 
der praxis. Vandaar dat h1J, blijkbaar afkerig van het subjectivisme · 
der Klein-Socratici, bij de individualistiscbe Pythagoree~n uitkwam, 
die niet technicistisch dachten. Later echter zocht hij steun in het 
partiele universalisme, dat, wijl bier Pythagoreesch, de aanvaarding 
van makro- en mikrokosmos insloot, aan welk thema P. tot zijn dood 
trouw zou blijven. 

II. De semi-realistische periode {omstreeks 381-380). 
Bedoeld parti~el universalisme zocht de wet buiten de individuen 

en wel in den makrokosmos, die naast hen werd geponeerd. Enkele jaren 
later kwam P. tot de gedachte: dit is wel Juist, maar niet volledig: 
de wet ligt niet binnen deze wereld. Ze is niet te vinden bij de mikro
kosmoi. Maar evenmin in den makrokosmos: de wet ligt achter den kosmos. 
Bovendien valt de wet alleen te kennen door het intellect: zij is 

111.ntelligibel" - deze term duidt hier aan niet iets dat in het intellect 
aanwezig is, maar iets dat buiten bet intellect ligt -. Maar wat is 
dat intelligibele dan? Het omspa.nde aanvankel1Jk uitsluitend ideeen. 
En die idee~n zijn wetten voor de deugden in den makrokosmos: h~t goede, 
het ware, het scbone. Maar dan niet zeals deze drie binnen de wereld 
in de mikrokosmoi of ook in den makrokosmos, b.v. bij zon, maan en sterren 
voorkomen. Neen, mensch en d~er, en evenzo zon, maan en sterren"bebben 
deel aan"iets dat zich ginds, 11 aan gene ziJde" van dezen kosmos bevindt. 
Dat is de strekking der idee~nleer. 

P. is dus ai realist, wanneer h1J dit poneert. Want onder 11 realisme 11 

verstaan we dit, dat men de wet ziet als een aparte zaak. Toch had het 
:i.ntelligibele in deze Jaren nog slechts op de aretai betrekking; vandaar 
dat men hier van 11 semi-realisme11 spreken kan. 

De wet werd hier dus ond.erscheiden van den kosmos. Was dit niet een 
goede greep? Inderdaad, indien men bier had te doen met het liefdegebod. 
Maar daaraan hee~ P. beslist niet gedacht. Want de idee~n zijn niet een 
gobod, waa!'rnee we hebben te worstelen om daaraan te gehoorzamen: zij zijn 
model en voorbeeld; en een voorbeeld is iets anders dan een gebod. U weet 
allen wel van bet gevaar der idealisering: leerlingen, die een leraar 
of een onderwijzeres nemen als norm. Dat is doodgevaarlijk. Want de norm 
valt niet samen met een mensch, zelfs niet met den mensch Jezus Christus. 
- Het vragen: 11boe zou Jezus dit doen?n is er totaal naast.- We hebben 
het gebod, en daarnaar hebben we one te regelen. Dat gebod vergt liefde 
van ons op zichzelf liefdeloos hart. Daardoor juist kost, ook na de radi
cale omzetting, het betrachten van dit gebod een zware worsteling. Maar 
die wet is dan ook een gebod, en niet een voorbeeld. Daar zijn wel voor
beelden: goede en afschrikwekkende, in heel de geschiedenis; in dien 
zin spreekt ook de Sohrift van voorbeelden. Maar, wet en voorbeeld zijn 
niet hetzelfde. Daarom drage men n!et in P. een gedachte in, die aan zijn 
werk, ook blijkens het vervolg, geheel vreemd was. 

III. De volledig-r alistische periode (379-347). 
etrof het intell gfl3ele aanvankelijk slechts de aretai, dus bet 

subject in den kosmos, later betrok P. het ook op het object in Pythago
re·~schen zin, dus op de metrische grenzen. Mede voor deze grenzen moest 
thans dus een correlaat, een voorbeeld in den achtergrond worden gezocbt. 
Zo werqen ook structuurwetten h!er gezien als liggende in den achtergrond 
van dE!lkosmos! Daarmee werd de wereld verdubbeld. Hier i"s du6 niet het 
grijpen van een SchriftuurliJke gedachte, maar een onderscheiden van wet 
en kosmos, dat zijn doel voorbijschiet. 

De dualiteit van voor- en achtergrond is natuurlijk een andere dan 
die van makro- en mikrokosmos. Want makro- en mikrokosmos liggen beide 
in den voorgrond. Toch is ook de onderscheiding van voor- en achtergrond 
alleen een poneren van dualiteit. Men verwarre dit vooral niet met dualisme 
Dit gebeurt nogal eens, maar verhelderen doet het de zaak allerminst. Want • 
P. heeft deze dualiteit, nadat hiJ haar eenmaal had geponeerd, altijd 
vast gehouden ;~et betrekking tot ziJn aanvankelijk dualisme lean men dit 
echter niet zeggen: aan het eind van zijn leven was P. monist. Derhalve 
dient men bij P., in ziJn volled1g-real1st1sche periode de dualistische 
Jaren en de monistische te onderscheiden. 
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A. De dualistische Jaren (379-370). 
1. Aanvankelijk - in den Phaidoon - dacht P. nog louter-phrenolo

gisch. De volledigheid van zijn realisme komt daarin uit, dat het in
telligibele thans behalve en naast de idee~n, die corralaat met de 
aretai van het ma.krokosmische subject zijn, ook de grootte zelf, het 
correlaat der metrische grenzen van het mikrokosmiscbe object,bevat. 

v- 2. Kort daarna ging P. naar bet phrenologisch-semipsycbologiscbe 
denken over, dat o.a. de Politeia en den Timados beheerst. I~ts trans
cendents kornt dus niet meer uitsluitend biJ de leidinggevende manlijke 
figuren, rnaar ook biJ de militairen voor. De grens tussen het trans
cendente en niet-transcendente valt hier niet met die van psyche en 
sooma samen: naast de twee transcendente delen der psyche (nl. het 
rekenende, dat in het hoofd-, en het dappere, dat in de borst zeteltL 

~ kent P. bet begerende in het middenrif. De psych~ beweegt het sooma. 
Maar hoe? Niet door aan het sooma een stoat te geven of het te werpen 
en nog minder door bet vriJ te laten vallen, maar door het van de ene 
naar de andere plaats in de absolute ruimte te transporteren; op deze 
manier beweegt de psych~ het op zichzelf star blijvende sooma transi
tief, zonder haar beweging aan het sooma mee te delen. DaarbiJ is er 
een verschil tussen de banen in makro- en mikrokosmos: de eerste zijn 
cyclisch, de andere rechtliJnig. In bet intelligibele zijn met de 
deugden van de drie delen der wereldpsyche de ideeen correlaat; met de 
snelheden dezer delen de getallen zelf en met de contouren der soomata 
de metrische oerfiguren. 

B. De monistische jaren (:;69-347). 
De latere werken van P. dragen alle een monistisch karakter, en 

wel in den zin der prioriteitsleer. Daarbij onderscheide men vier phasen. 
1 . De eerste was uiteraard. instrumentistisch: zij deelde met de 

onmiddellijk voorafgaande het thema, dat de psych~ de beweging van het 
sooma veroorzaakt. Toch is er een belangrijk verschil: P. bee~ het 
dualisme opgegeven. Daarrnee verdween de· leer der oorspronkelijke tweeheid 
niet slechts van tr.anscendent en niet-transoendent, maar ook van psyche 
en soorna. Vandaar dat deze laatste twee thans een oorsprong hebben en de 
eerste haar impetus aan het sooma mededeelt, zodat dit daarna een wel 
ontleende, maar toch eigen beweging bezit. Deze opvatting vindt men o.a. 
in den Parmenides. 

2. De volgende phase verschilt van de zoeven behandelde slechts 
hierin, dat zij, vitalistiscb, het niveau der primaire divergentie iets 
l ager plaatst : in den Pbaidros ressorteert ook het biotische, als voertuig 
der psyche, onder het hogere. 

3. Omstreeks 361 liet P. geheel de impetustheorie los. AanvankeliJk 
wordt hij dan occasionalist: in den Politikos stuurt het hogere - de denkende 
psyche - het lagere, dat zich in het centrum van het heelal bevindt, in 
bepaalde richting, maar keert bet lagere, zodra het aan zichzelf wordt 
overgelaten, in tegengestelde richting om eigen as terug. 

~)j . In de laatste phase (358 v.v.) ligt bet niveau der primaire diver
gent1 e nog boger: voor het hogere rest nog slechts, enno~tistisch, de 
denkgeest. Het lagere, de psychisch-soomatisohe natuur, beweegt zich zelf
standig naar beneden; bet hogere bepaalt zich er toe het lagere te be
schouwen en weer op te trekken. Van deze verticale bewegingen onderscheide 
men bet horizontale afleidingsthema, door Platoon in de allerlaatste jaren 
van zijn leven voorgestaan, dat beoogde de dualiteit van voor- en achter
grond uit neg meer-primaire principes af te leiden. 

Werpen we een blik terug, dan bliJkt, dat bij P. aenheid van con
ceptie ver te zoeken valt; toch ontbrak de eenheid hier allerrninst; ziJ was 
echter een eenheid van ontwikkelingsgang, biJ welke zowel de problematiek 
der horizontale verscheidenbeid - individualisme, makro-mikrokosmosthema, 
semi-realisme en volledig-realisme - als die der verticale - dualisme en 
rnonisme, elk met verscheidenheid van typen - een rol speelden. 

Een en ander zou minder aandacht vergen, indien het uitsluitend onze 
kennis inzake P. betrof. Dit is echter niet bet geval. Want P., eenmaal 
volledig realist,maakte school. En daarbij deed zich herhaaldeliJk het 
eigenaardige verschiJnsel voor, dat een of meer leerlingen, na een con-
ceptie van den meester te bebben overgenomen, deze handhaafden ook nadat P. haar 
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reeds lang had losgelaten. Zo stonden bij P. 's dood in zijn school - de 
Academie - vrijwel evenzovele richtingen naast elkander als P. volledig
realistische phasen had doorlopen. Kortheidshalve laat ik deze leerlingen 
nagenoeg alle terzijde; alleen een vergt nadere behandeling: Aristoteles. 

Hoofdstuk II: Aristoteles (384-322) 

A., zoon uit een doktersgezin aan de grens van Griekenland en Mace
donie, kwarn als zeventienjarige Jongeman in Athene; hij wendt zich dan 
ni et tot Platoon, maar tot een instrumentistischen Pythagoreeer. Na enkele 
maanden komt deze eerste leermeester echter te sterven, en A. voegt zich 
dan bij de Academie, waar P. destijds een combinatie van instrumentisme 
met volledig-realisme voorstond. AanvankeliJk volgt hij dan P.; later 
gaat hij eigen weg. 

I. A. als leerling van P. (366-35}). 
In deze jaren was P. achtereenvolgens instrumentist, vitalist, occa

sionalist en ennoetist. A. maakte dezen ontwikkelingsgang slechts ten 
dele mee: aanvankelijk instrumentist, ging hiJ met P. ± 364 tot het 
vitalisme over. Toen P. + ,361 de impetustheorie losliet, volgde A. hem 
echter niet; intussen bleef hij, P. 's occasionalisme en ennoetisme be
strijdend, tot 353 het vitalisme trouw. De eerste discrepantie tussen P. 
en A. was dus aan de ontwikkelingsgang van den meester en niet aan den 
l oerling te wijten. 

II. A. als zelfstandig denker (353-322). 
In deze tweede hoofdperiode was A. aanvankelijk nog volledig-realist (A) ; 

l at er ward hij eerst semi-realist (B) en tenslotte anti-realist (C). 
A. De volledig-reali~tieche periode (353- ± 346). 

· P. 's afleidingsthema afwijzend, handhaaft A. in den achtergrond zowel de 
::Ldeeen als het · correlaat der metrische grenzen, de getallen-zelf. Inzake den 
voorgr ond blijf't hij monist; hier breekt hij echter met de prioriteitsleer 
en aanvaardt d~ wisselwerkingstheorie, in anthropologischen zin. Derhalve 
aanvaardt hiJ thans metrische grenzen ook in het hogere. Wat de divergentie 
van deze grenzen betreft, contrasteren z.1. het ondeelbare - het hogere -
en het deelbare - het lagere -. De overschatting van het denken blijkt 
daar uit, dat hij waa rnemen als oordelen ziet. 

B. De s emi-realistische periode (± 346 - ± 333). 
Na P. 1 s dood vertrokken naar Assos - een kustplaatsJe in N.W. Klein

Azic, waar een dochter-Academie was ontstaan -, kwam A. in aanraking met 
onderzoekingen op zo'6logisch gebied. Deze gang van zaken bracht hem er toe, 
na.c.r de zo'6logische wisselwerkingstheorie over te gaan. Nu vertoonde deze 
conceptie reeds destijds een technicistisch culturistischen inslag: h.i. 
vol gt de natuur ·de cultuur. Daarrnee raakte A. eohter vast. Want nu vergde 
de consequentie, dat hij ook voor iedere techn~ een idee zou moeten aan
nemen . Dit had P. echter nooit aanvaard: deze had nl. reeds met het tech
nic1sme van Sookrates gebroken, lang voordat hij over ideeen sprak. Daarom 
was de gedachte, dat aan iedere techne een idee zou beantwoorden voor de 
,\ cademi~- onaanvaardbaar. Vandaar dat A., Juist orndat hij neg ender den invloed 
aer Academi e stond, terwille van de zoologieche wisselwerkingstheorie de leer 
van de ideecn losliet~ hiJ zest ergens, "wanneer ik idee'en zou aanvaarden, 
dan zou ik ideeen voor ieder techn~ moeten aannemen, an dat wil men niet". 
Men ziet: hij beroept zich op een norm die krachtens den gang, diEnP. 's ont
wikkeling had genomen, in de Academie gold. Met bet schrappen van de idee~n 
in den achtergrond was A. echter biJ het semi-realisme beland. Iets dergelijks · 
hebben we ook bij P. ontmoet; maar dat zag er anders uit: P. had eerst ideeen 
aanvaard·, en pas later ook de grootte- en de getallen-zelf. Hier vindt men 
precies het omgekeerde: de ideeen zijn geschrapt en alleen getallen-zelf 
bl i jven over. 

In die semi-realistische periode onderscheide men drie1phasen: die der 
z~6logische en die der phytologische wisselwerkingstheorie, en dan, nadat A. 
d~ wisselwerkingstheorie losliet, de parallelistisc he. 

Ook het parall~e had echter toen a.l weer een divergentie ondergaan. 
Daar i s nl. - ook tegenwoordig nog - parallelisme met en zonder atomistiek. 
Wat houdt dat in? Het parallelisme zonier atomistiek is uiteraard het gemak
kelijkst te verstaan. Dat stelt u zich maar z6 voor: er is een oorsprong die 
di vergeert tot twee lijnen die beide parallel lopen; het hogere is dan psyche 
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- bier ident met bewustzijn -en het lagere sooma. Maar nu kan men, zowel 
op de hogere als op de lagere lijn een distinctie invoeren. Dan onder
scheidt men bij het l~ere bet physische en bet organische, en poneert 
nu vervolgens: bet physische is atomair van structuur, maar bet orga
nische is een geheel. En precies hetzelfde kan men dan doen bij de 
ho~ere 11jn. Hier kan men onderecheiden gevoel en bewustzUi, en dan 
poneren: bet eerste is atomair van structuur ,- maar bet bewustzijn is 
cen geheel. De enkelvoudige parallel maakt hier dus plaats voor een 
dubbele parailel: Want het gevoel, dat een ntomaire structuur ~ertoont, 
is parallel met het physische, het anorganisobe; en bet bewusttijn, dat 
niet atomair is, loopt parallel met het organische, dat evenmin atomair 
is. Dat komt dus hierop neer: de pbysische atomen hebben gevoel, maar 
~n bewustziJn, omdat atomen geen lichamen, geen soomata zijn: zij zijn 

niet organisch; maar, al wat organisch is, omspant niet alleen atomen, 
maar is tevens bewust; dus bestaat er bewustzijn niet allcen bi,j den · 
mensch, maar oak bij dier en plant: immers ook deze bezitten eet1 sooma. 

Toen A. van de wisselwerkingstheorie naar het parallelisme overging, 
moest hij dus een keuze doen; deze viel ten voordele van het parallelisme 
zo.nder atomistiek uit. 

C. De anti-realistische periode (~ 333 - 322). 
Mettertijd lie~ A. heel bet realisme los, dus heel de leer van den 

achtergrond. Hij wordt dan niet-realist.. Maar anders dan de niet-realisten 
' . , 
di e er waren geweest v66r het realisme·: hij werd nu anti-realist. Want 
hij verwierp bet realisme__, dat bij had gekend. Daarbij bleef het echter 
niet: hij ging ook over van bet kosmogono-kosmologische denken naar het 
lputer-kosmologisch~;. en bovendien van het monisme naar het dualisme. 
Intussen bleef hiJ partieel universalist. Zo rijst de vraag: liWat voor 
dualisme aanvaardde hij dan: een dat aan Parmenid~s c.s. was georientee~d 
en dus het thema van makro·· en mikrokosmos aanvaardde, of een, dat evenais 
Hippokrates had gedaan, bedoeld thema verwierp?n Hier koos A. voor bet 
laatste alternatief. Daarmee was oak de aansluiting aan het Pythagorelsme 
vervallen. Rest nog de vraag, of hij in navolging van Hippokrat~s bet 
uni versele in het lagere en bet individuele in het hogere zocht. Te dezen 
volgde A. niet steeds dezelfde lijn: aanvankelijk volgde hij in dit op-
ziobt H. c.s., later stelde hij zich tegenover deze groep. 

·1. Toch deelde A. ook in het begin van z1jn laatste periode de con
ceptie van H. nirnmer geheel. Want reeds in zijn parallelistische jaren 
had hij gebroken met de leer van vier elementen: hij nam er v1Jf aan. 
Maar er was meer. H. had· bet hogere rip~uma" genoemd; A. echter spreekt 
van psyche. \faarschijnlijk werkte ook/d1 t punt invloed van zijn paralle
listische phase na. Tocb was hier meer dan een quaestie van terminologie 
aan de orde. Immers, ook A. spreekt overupneuma11

• Maar hij ziet bet pneuma 
als j

1aan het sooma inhaerent li . Dus plaatst dit dualisme de grens tussen 
bet transcendente en het niet-transcendente iets hoger dan het Hippokratische 
deed. 

2. Bij deze conceptie is A. niet gebleven • .Kort daarna vinden we een 
andere~ die veel op de vorige lijkt, maar toch n~et preeies dezelfde is. 
Met behoud van de tegenstellineen sooma/psyche en universeel/individueel, 
v9ert hij nu een nieuwe in, nl. die van materie en vorm. Het universele, 
het soomatische, is materie; en bet individuele - biJ plant, dier en mensch 
de psych~ - is vorm. Nu moet men dit goed verstaan. Bij "vorm" denken wij 
zo licht aan een uiterliJke gedaante. Dat deed A. beslist niet. ZiJn be
doeling verheldert hij ergens op deze manier: "bet schip is materie, het 
varen is de vorm11 

.. U ziet: de vorm is de bestemming. Nu was deze terminologie 
niet nieuw: reeds tijdens het begin van z'n zelfstandige periode sprak A. 
van materie en vorm .. Maar in geheel anderen geest! Want materie was destijds 
de oorsprong in monistischen zin; ziJ divergeerde dan ook zowel in rnakro-
als in mikrokosmos tot twee onderling contrasterende spec1·es en laa.tstbedoel
den gingen dan op den duur uit den toestand van vorm-loosheid tot dien van 
vorm-bez.it over. Thans echter denkt A. louter kosmologisch en dualistisch: 
mate:te - Gr. hyle - en vorm - Gr. morphe - zijn twee oorspronkeliJke cor
relata in ieder ding, van welke het eerste het lagere en universele, bet 
tweede het hogere en individu~le is. Vandaar dat- men pas hier van "hylemor
phisme11 spreken kan. Nu is bet, wanneer een boat sohipbreuk liJdt, ook met 
bet varen gedaan; derhalve leidt deze theorie tot de stelling, dat het ook 

I 
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biJ den mensch met den dood uit is. - Met de zoeven besproken terminologie 
verbindt A. voorts die van "potentieel11 en "actu~el". Ook ziJ starnde uit 
z'n vroegere Jaren, en wel uit de phase der phytologische wisselwerkings
theorie. Destijds duidden deze ~termen slechts de genetische verhouding 
van kiem en volwassenheid aan - de eikel is potentieel een eikeboom en 
laatstgenoemde de verwerkeliJking van den eikel -. Thans echter is het 
potentiele materie en het actuele vorm, zodat ook deze terminologie aan 
het nieuwe standpunt is aangepast. 

3. De definitieve conceptie. Ook zij is louter kosmologisch dualisme 
zonder makro-mikrokosmosthema. Maar, terwijl A. aanvankeliJk dicht en 
l ater nog vrij dicht biJ Hippokrates stond, gaat hij nu, op een zeer 
fundamenteel punt, tegen hem in: het principe der individuatie ligt niet 
meer in het hogere, maar in het lagere. Bovendien dekt de correlatie 
potentieel-actueel hier niet meer die van materie en vorm: de laatste 
twee zijn beide potentieel en bet actuele zwee~ daarboven. Tenslotte 
ligt hetp,rincipe der individuatie niet meer in de materie maar in het 
potentie'Te, due biJ plant, dier en mensch in sooma en psych~ samen. 
Daardoor is het universele thans het actuele. Dit actuele draagt bier 
echter uitsluitend het karakter van denkverwerkeliJking. De gedachte is 
dus deze: wij,rnenscben, hebben slechts een denk"vermogen"; tot werkel1Jk 
d enken komt het echter pas, wanneer de bovenpersoonliJke denkgeest dit 
vermogen actualiseert. Men neme den term "denkvermogen" bier dus niet 
i n den onschuldigen zin ener aanduiding van een functie die we continu 
bezitten, dus ook dan wanneer wij, zeals in den slaap, niet met haar 

...:t,.erken: A. bedoelt, dat het bij een mensch, ook wanneer hij wakker is, 
van z'n leven niet tot denken zal komen, indien daar niet iets anders, 
nl. de uniYersele denkgeest, contact met hem maakt. Nu is dit maken 
van contact met een bepaald individu uiteraard beperkt tot den tijd van 
diens bestaan. Bij den dood blijft er echter, volgens A., van een mensch 
niets over. De bovenpersoonlijke denkgeest eohter, die ondertussen ook 
bij de jongere generatie contacten maakte, _bestaat voort. 

Deze denkgeest is niet de god dezer conceptie: eerstbedoelde is, 
wij l universeel en actueel, correlaat met bet irl(iividuele en potentiele 
bij menschen; de god dezer conceptie daarentegen staat met de actueel
potentiele wereld in geen ander verband dan dit dat hiJ voor alles de 
hoogste doeloorzaak is, in dezen intellectualistischen zin, dat alles er 
naar streeft door hem gekend te worden, die in zichzelf niet meer dan 
denken van het denken is. De definitieve conceptie van A. draagt dus een 
11monarchiaansch" karakter. __.... 

Ook bij A. bleak slechts een eenheid van ontwikkelingsgang te ontwaren. 
En wel van een die hem steeds verder van P. afvoerde. De gangtare littera
t uur heeft dit maar zelden aanvaard: het wetsrealisme, dat zich ksnmerkte 
door de horizontale onderscheiding van voor- en achtergrond, vereenzelvigend 
met het poneren van een verticaal afzonderliJk universale, meent men veelal 
nog, dat A. tegen het einde van z'n leven tot P. terugkeerde. Docb deze · 
mening valt slechts te handhaven zolang men bf A. in PlatoniserendEnzin 
of P. in monarchiaanschen geest interpreteert. Beide opvattingen ziJn, 
zoals we l ater zullen zien, reeds vrij oud; maar geen dezer twee bliJkt 
bi j nader onderzoek houdbaar. 

Ook bij A. is de opeenvolging van phasen niet uitsluitend een parti
culier geval: toen hij de ogen s loot stonden er ook in zijn school -
het L~ceum -, die zich naast de Acad.emie wist te handhaven, evenzoveel 
richtingen naast elkander als de ontwikkelingsgang van den meester na 
diens zelfstandig optreden phasen had geteld. 

Werpen we een blik terug, dan bliJkt het realisme een vrij laat opge
treden reactie tegen de niet-realistische stromingen. Met het opkomen van 
deze tegenstelling bereikte de Griekache periode van de geschiedenis der 
wiJsbegeerte zowel haar hoogtepunt als haar einde. 
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Tweede periode: de Hellenistische philosophi~ 

Evenals in de algemene geschiedenis is in die der wijsbegeerte de 
Hellenistische periode het tijdvak van de expansie der Grieksche cultuur 
ver buiten haar oorspronkelijk domein. 

Van haar voorgangster onderscheidt zich de Hellenistische philosophie 
in meer dan een opzicht. Het belangrijkste verschil ligt wel hierin, dat 
t egen het einde der Hellenistische periode in Joodsch milieu reeds de 
eerste synthese-philosophie optreedt. Vandaar dat men thans hee~ te 
onderscheiden: de voortzetting van het niet-synthetische denken en de 
opkomst der eerste synthese-philosophie. 

~~E~~~-g~~!: ~~-Y22E~~~~~!~6-Y~-~~~-~!~~:~l!:~~~~!~£g~-g~~~~ -~ 
De Grieksche philosophie was primair zijnsleer geweest. Niet dat 

destijds de kentheorie niet werd beoefend, maar de gnoseologie was altijd 
afhankelijk van de ontologie gebleven: ook in de verandering van conceptie 
bij bepaalde denkers als Plato en Aristoteles speelde de kentheorie nooit 
de bes-iissende rol. Nu gaat dat enders worden. En dat begint al vriJ vroeg. 

De eerste scepsis ontmoet men in de school van het materialisme. 
Demokritos, de vader dezer richting, een niet-mathematische objectiv1st, 
had de objecten beter kenbaar geacht dan de subjecten. Dat was van belang 
~r hem, omdat hij, als objectivist, de wet in het object zocht: Metter
tijd kwam er in zijn school echter een zekere scepsis op. Nu betekent 
"scepsis": "toeschouwen'; , "eens critisch toekijken", en dan een vraagte
kentje zetten achter het kentheoretisch standpunt van een vroeger~n 
school-leider. De betreffende scepticus ontkende dan ook niet, dat o[)... 
jecten bestaan; hiJ vroeg slechts. of z1J inderdaad beter kenbaar ziJn 
dan sub.iecten. Daarmee was echter gewrikt aan een der consequenties van 

11et objectivisme. Een volgende generatie gaat een stap verder: ook 
Epi kouros - Epicurus - dacht aanvankelijk nog sceptisch. Maar later trekt 
hij deze conclusie: als het object niet beter kenbaar is dan het subject, 
i s er ook niet meer dan het subject. En zo komt liJ bij een subjectivisme 
uit, dat de objecten slechts als relaties van subjecten ziet. Nu was deze 
opvatting op zichzelf niet nieuw: reeds v66r 500 kwam zij in de Grieksche 
philosophie bij partieel universalistische subjectivisten voor. Nieuw 
was echter, dat hier een overgang van objectivisme naar subjectivisme 
plaatsvond op grond van kentheoretische overwegingen. B1J deze laatste 
denke men niet aan het practicalisme, dat E. van de klein-Socratici over
nam; maar aan zijn poging, de bezwaren van de scepsis zijner voorgangers 
te ondervangen met de stelling, dat aan menige ervaring een vooronder
stelling ten grondslag ligt. Intussen leze men in deze gedachte niet te 
veel: E. acbt nl. dit uitgaan van een vooronderstelling bij latere erva
ringen vrucn t van vroeger opgedane. 

Een stap verder voerde de ontwikkeling bij die partiele universalisten 
die 'indirect van Pa~enid~s afhankelijk waren. Ook hier leidde scepsis 
inzake de kenbaarheid der objecten tot ontkenning van bun bestaan. Maar 
daarbiJ bleef het bier niet. Want Timoon (gest. ± 230 voor Chr.), inziende 
dat daarmee de basis voor de praxisleer, die volgens den objectivist _inJJ}e!~J 

in de onderwerping van subject aan object was gefundeerd, wegviel, ~ 
nu, dat hij de voor de praxis niet te missen zekerheid 11 in zichzelf" had. 
Daarmee was echter voor de eerste maal de universele wet, die volgens f 
ieder Grieksch denken buiten den menschelijken geest lag, naar dezen geest 
verplaatst. Derhalve beschouwde men de wet hier niet meer als iets extra
mentaals, waaromtrent intrarnantale kennis te verwerven valt, maar als iets 
dat zelf een begrip, dus kennis is. Maar dan uiteraard niet als een begrip 
gelijk andere begrippen: het is niet slechts een universeel, maar tevens 
een "geldend" begrip, dus een begrip met wets-karakter! Zulk een begrip 
is dan oak niet, gelijk de andere begrippen, aan ervaring te danken, caar 
gaat_ aan iedere ervaring vooraf: het gonstitueert deze, en is dus "apriorisch11

• 

Wat aan de eerste ontwikkeling van het aprioriteitsthema nog ontbrak 
was de terminologie. Haar vindt men voor het eerst bij de Stoa. Deze school, 
welke reeds kort na haar stichting door Zeno (van Kition), evenals die 
der Epicureeen, p~ieel universalisme met practicalisme verbond, maar anti 
materialist1~ch was, greep,achter alle -0bJectivisme om, naar het praesocratisch( 
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subjectivisme terug. Aanvankelijk beperkte ziJ zich daarb1J tot de con
cepties van wisselwerkingstheorie en parallelisme. Chrysippos {gest. 
+ 205 voor Chr.), de tweede vader dezer school zag e~ter iets in 
de definitiexe conceptie van Aristotel~s, welk~ hiJ d~arom in subjec~ 
tivistischeri,geest omzette. DaarbiJ stuitte hij echter niet slechts 
op de zintuigelijk waarneembare, dus psychische, objectsfuncties, maar 
eveneens op de logische, die volgens Aristotel~s inhoud en omvang van 
het kenbaar object bepaalden en daarmee den grondslag voor de objectieve 
nooazakelijkheid in diens bewijsleer leverden~ Nu lieten eerstbedoelde 
objecten zich, ook volgens Chr., tot relaties tussen extramentale sub
jecten nerleiden. Met de logische noodzakelijkheid stond het echter 
anders: haar wetskarakter liet zich ook in dit pseudo-Aristotelisme 
niet ontkenn~n. Vandaar dat Chr. hier naar het thema der aprioriteit 
greep en het uitgaan van vooronderstellingen poneerde. Daardoor werd 
het echter nodig deze apri6rische prolepsis van de louter tijdelijke 
der Epicuree'ers . te onderscheiden; vandaar dat Chr. van 11 aangeboren 
vooronderstellingen11 

- Gr. emphyto1 prolepseis - -§>rak.--
Door het optreden van Chrysippos was in de Stoa de weg gebaand 

voor het indragen van het aprioriteitstbema ook in andere Aristotelische 
concepties. Reeds in den loop der tweede eeuw spreekt een parallelis
tische Stoicus in zijn kentbeorie van "axiooma": blijkbaar vatte hiJ 
ook de semi-realistische wet der getallen-zelf als aprioriscb begrip op. 

Op den duur ging, ziJ het niet zonder langdurig verzet, ook bet 
realisme overstag. Het taaist was de weerstand uiteraard b1J de volledige 
realisten: hun visie kende immers twee'erlei wet. Vandaar dat bij de 
zegetocht van het aprioriteitsthema hiar duideliJk twee stadia zijn te 
onderscheiden. 

Tijdens de eerste etappe vergde de terugtocbt een kleine twee 
eeuwen. De eerste scepsis in dit milieu - die der Midden-Aoademie- stelde -± 275 nog slechts, bij monde van iemand die uit den semi-realistischen 
vleugel van het Lyceum was overgekomen, nog slechts de vraag: "Kunnen 
we de idee'en wel kennen?" Daarop volgde, maar pas ± 175, een tweede golf 
van scepsis, die der Nieuwe Academia. Deze poneerde: "De idee~n zijn 
niet alleen onkenbaar, ze be-staan ook niet; daar zijn geen crite~ia voor 
de waarheid. 11 Daarmee was bet volledige realisme voor een semi-re-:e.lisme 
ingeruild, dat in het intelligibele nog sleohts getallen-zelf erkende. 
In dit opzicht geleek de nieuwe visie op die van Aristotel~s in diens · 
semi-realistische jaren. Toch ziJ men met dergeliJke parallelen voor
zichtig: krachtens d~aditie van Platoon's school huldigden de leden 
der Midden-Academie allen concepties die in he~ semi-realisme van Aris
toteles geheel ontbraken. Dit houcie men eveneens in bet oog, wanneer ook 
in de Aoademie het thema der apr!oriteit opgeld gaat doen: in het vroege 
Mesoplatonisme (± 100 voor Chr.) keert Platoon's school ten dele op baar 
schreden terug. Volgens deze richting ziJn de idee~n, wiJl criteria voor 
waar, goed en schoon, onmisbaar; weliswaar bestaan zij niet daar waar 
Platoon haar had gezocbt, nl. in den intelligibelen achtergrond van den 
kosmos, maar een bestaan komt hun desondanks toe, en wel :bden denkenden 
geest zowel van makro- als van mikrokosmos. Zo was men bij een semi
realisme met aprioriteit van ideeen beland en kon men hier, naar analogie 
van de "ingeboren vooronderstellingen" der Stoa, van ningeboren idee~n11 

spreken. 
~ Het zou meer dan twee eeuwen duren~er de Academia bet ingeslagen 
pad verder afliep. In dien tussentijd Wist bet aprioriteitsthema echter 
nieuwe successen te boeken, en wel in den kring der Pythagoree~n. Hier 
leerde nl. het Neopythagore1sme de aprioriteit van getallen en metriscbe 
grenzen; daardoor naderde men de ontologie der niet-mathematische ob-
J ecti visten, van welke men zich echter in de kentheorie onderscbeidde 
door het thema van bedoelde aprioriteit. Deze stroming noeme men niet 
zonder meer mystiek: deze typering past slechts biJ een deel van haar 
aanhang. ~et verschil tussen beide groepen bestond hierin, dat de niet
mystieke vleugel, die, voorzover mytbologiserend, gnostisch werd, bet 
thema van makro- en mikrokosmos hand.havend, bedoelde aprioriteit zowel in 
den universelen als in den ind.ividuelen kennenden geest aannam; daaren
tegen leerden de voorstanders · der mystiek in dezen kring, dat de getallen 
enz., als apriorisch opgevat, slechts in den universelen geest bestaan, 
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zed.at de vele i ndividuen, om op dit punt reeds tijdens bun leven 
kennis te verwerven, aangewezen waren op een horizontaal en naar buiten 
gericht binnenschouwen in den eenen universelen geest. 

Pas na dit intermezzo kwamen + 150 in de Academie de kenbaarheid 
der getallen-zelf (niet der getallen!) aan de orde. Ook dit proces, 
dat slechts enkele decennia (± 150-200 na Chr,) vergde, begon met een 
t weevoudigEnaanloop: eerst· poneerde de sceps1s de onkenbaarheid,vervolgens 
aanvaardde men het niet bestaan van de getallen-zelf .Met dezen tweeden stap 
was het semi-realisme der vroege Mesoplatonici voor een Pythagoreesch 
anti-realisme ingeruild, dat van het oude Pythagore~sme slechts door 
de leer van de aprioriteit der idee~n verschilde. Even later duikt dan 
de thesis op, dat ook de getallen-zelf apriorisch zijn. Zo was dit 
l at e Mesoplatonisme bij een oud-Pythagoreesche ontologie rnet dubbel 
apr1orite1tsthema aangeland. 

Tot op dat moment had men in de Academie zonder onderscheid het 
t hema van makro- en mikrokosmoa gehandhaafd. Thans (kort na 200 na Chr.) 
l aat zich echter ook bier een mystieke stroming gelden1Evene.ls de 
mystieke vleugel in het Neo-Pythagorelsme poneerden de Neoplatonici, 
dat het niet passend is aan te nemen, dat individuen in het bezit van 
apriorische begrippen zijn, voor welke h.1. alleen in den universelen 
geest plaats is. Gegeven den oorsprong dezer richting uit een parti~el 
universalisme met makro-mikrokosmosthema droeg ook deze mystiek, even
als die in Neopythagoreesch milieu, een horizontaal en extrovert binnen
schouwend karakter. In verband met haar Platonische afkomst laten zich 
echter binnen dit algemene kader twee richtingen onderscheiden. De oudste, 
die van Ammonios Sakkes c.s.,laat bet bij de theorie van het rechtstreeks 
inschouwen. De jongere daarentegen, die van Plotinos c.s., verbindt 
deze leer met het bij Platoon tegen het eind van diens leven opgekomen 
thema der afleidbaarheid van de borizonte.le dualiteit uit een nog meer 
oorspronkelijk principe, "het E~ne" . Daar de door Platoon in dit verband 
bedoelde dualiteit - die van voor- en achtergrond - in het Neoplatonisme 
echter verdwenen was, . combineert men bedoeld thema nu met de dualiteit 

van ihdi vidueel en universeel. Vandaar de theorie, dat het schouwen van 
de idee~n en de getallen-zelf in den goddelijken geest bij het individu 
gepaard dient te gaan met een opgaan in bet E~ne, onder verlies van eigen 
individualiteit - extase -. Derhalve moet "de positieve theologie" - het 
schouwen - verbonden zijn met "de negatieve 11 

- de extase -. 
Tenslotte vergt nog de verwerking van het aprioriteitsthema in het 

monarchiaansche Aristotelisme de aandacht. In haar oorspronkelijke vorrn 
ontmoetten we laatstbedoelde visie reeds in de definitieve conceptie van 
Aristotelbs. Ook na haar omwerking in Sto~schen trant door Chrysippos 
had zij zich binnen het Lyceum ~nkel1jk ongewijzigd weten te hand
haven. Op den duur echter zqcht men heil in een tussenstandpunt: inzake 
de psychische objectsfuncties - de zintuigelijk waarneembare qualiteiten -
·bleef ·men het objectivisme van Aristotel~s trouw; daarentegen volgde men 
met betrekking tot de logische obje<::tsfuncties de leer der ingeboren 
voor onderstellingen van Chrysippos. Deze combinatie vindt men + 200 na Chr. 
bij ~lexandros van Aphrodisie terug. Reeds destijds werd zij e';;"hter ge
flankeerd door die van Klaudios ?tolemaios, ons bekend uit "het Ptolemaeische 
wereldbeeldlf , dat vaak voor zuiver Aristotel.isch doorgaat, maar, blijkens 
zijn belangstelling voor mathesis, mede Platoniserenden invloed verraadt. 
Verwante trekken kenmerken ook de ontologie van ?tolemaios. Deze strookt 
goeddeels met die van Alexandros. Toch verschilt zij van deze in haar leer 
van den boven-persoonlijken denkgeestr In dezen nous speelde zich nl., 
volgens P., een proces af, waarbij deze denkgeest, die aanvankelijk in 
het stadium van overleg met zichzelf verkeerde, later zijn bewustzi jns
inhoud, hier de apriorische ideeenwereld, buiten eigen activiteit projec
teerde, welke "verbreding" zich herhaalt biJ de verbinding van deze ideeen 
met het potentiele, waarna op den duur geheel dit proces weer op ziJn schreden 
t erugkeert. Zo stonden reeds in het paganistische Monarchianisme de niet
Pl atoniserende en de Platoniserende richtingen naast elkander • .,//' 

Werpen we een blik terug, dan constateren we, dat het thema der apriori
teit reeds kort na zijn opkomst in alle scholen ingang vond. Het leende 
zich dan pok bij uitstek tot het ondervangen van de bezwaren der sceps~s 
t egen de leer van de kenbaarheid der l<2t, in de riJk gevarieerde Grieksche 
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ontologie geponeerd., ingebracht. Maar dit ondervangen bereikte het 
slechts door een verplaatsing van bedoelde wetten uit het extramentale 
naar het intramentale, een rnethode, die terecht de critiek der mystici 
uitlokte, al brachten ook de laatsten allerminst een oplossing. Zo bl1Jkt 
het Hellenisme, voorzover niet synthetisch, de erfgenaam van het Grieksche 
denken, die door ziJn methode, het verstand met apriori 1 s toe te rusten 
en daardoor tot 11 l"ede" te maken, voorbestemd was in den Europeeschen 
cultuurkring de brug tussen de ontologie der Grieken en het latere West
Europeesche rationalisme te slaan. 

~~~~~~-~~~!:_~~-~22~~£~~-~~~~~~~~E~!!2~2E~!~ 

Naast de opkomst en eerste ontwikkeling van het aprioriteitsthema 
vergt in de Hellenistisohe period.a bet opkornen der synthesephilosophie 
de aandacht. 

Onder dezen term versta men dat soort wijsbegeerte, dat een of 
andere niet-schri~uurlijke conceptie met thernata der Heilige Schrift 
verbindt. Tijdens de Oudheid was een dergeliJke combinatie, wat de H. 
Schrift betreft, uiteraard beperkt tot bet Oude Testament. Vandaar dat 
men synthesephilosophie destijds nog slechts in Joodsch milieu ontmoet, 
waar zij echter reeds vrij welig tierde. Kortheidshalve beperk ik me 
hier tot een geval, dat van Philo. 

Philo van Alexandr!~ {gest. 41 na Chr.) behoorde tot de min of meer 
af vallige Joden in de verstrooiing, die, in aanraking gekQmen met de 
Hellenistische wijsbegeerte, den afstand tussen· deze en de woordopenbaring 
~ het oog verloren en zo ertoe konden komen beide met elkander te ver
binden. Tot bereiking van dit doel bediende reeds hij zich van de alle
gorische ej(egese • . Deze laatste verwarre men vooral niet met de typologie, 
die , op het voetapoor der H.Schri~ zelf, in het Oude Testament in kiem 
r eeds veel ziet aangeduid dat in het Nieuwe duideliJker zou warden: de -typologie denkt Schri~uurliJk en historisch, de allegorieche exegese 
daarentegen legt in een historisch bedoelden tekst nog een tweede betekenis 
die noch SchriftuurliJk, nooh historisch is. Een voorbeeld. Genesis deelt 
ons mee, dat God op een bepaald moment tot Abram zegt: "Ga uit uw land 
en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land dat ik u wiJzen 
zal. " Dat betekent, in moderne taal overgezet, eenvoudig: 11Abram, ge moet 

_§!li gr eren." En .de -Here toont met Abram mee te voelen, dat dit voor hem 
een geweldige stap is: ga uit uw land - dat is al wat; een tweede vaderland 
t e moet en zoeken pier op aarde! - ten tweede: ga uit uw maagsohap -
ge moet niet alleen uw geboortegrond, ~aar ook uw familie verlaten en dat 

Tulstert nauwer; voorts: uit uws vaders huis - dus uit het gezin, waarin 
ge l ceft; dat luistert nog nauwer; en tenslotte: naar het land, dat Ik u 
w:I. j zen zal - vertre1t nu maar eerst, en dan zal Ik later u wel weer ver-

-SChijnen en zeggen: hier moet ge u vestigen -J\19n voelt hoe zwaar dit gebod ~ 
was. Maar het was heel concreet: het werd gesproken tot Abram, dus tot __.. 
een man en op een bepaald moment. Wat maakt Philo hiervan nu echter, wanneer 
hi j dezen tekst gaat exegetiseren? Hij draagt in deze woorden geheel een 
philcsophie in! HiJ zegt nl.: dit geldt van ons allemaal! Maar dan niet 
in den zin van: dus moeten we allen gaan emigreren - dat was consequent 
geweest -; maar: dit geldt van ons allen als we sterven. Want dan moeten 
~ re uit on~ land s;aan - dat is uit ons sooma -; voorts onze maagschap -
het psychiscne leven - en ons vaderliJk huis - dat is ons denken - verlaten 
en g~an ~aar het land, dat Ik u wijzen zal - d.w.z. verenigd word.en met 
het universele, hier het goddeliJke-.Men ziet: hier is niets rneer van de 
oorspronkelijke betekenis over! 

Nu kan men voor zulk een manier van philosopheren, wanneer men haar 
systematisch beoordeelt, ~lechts de scbouders ophalen. Historisch gezien 
was het werk van Philo c.s. echter uiterrnate belangriJk: ·het was niet 
slechts het eerste staal ener nieuwe "methode", maar zou tevens van in
vloed blijken op de latere vormen van .synthe~ in ChristeliJk milieu. 
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Tweede Hoofdperiode 

De overheersing der synthese-philosophie in 
Christel1.1k milieu 

De hier bedoelde synthese onderscheidde zich van de Joodsche doo~at 
zi j in haar combinaties ook themata van bet Nieuwe Testament verwerkte, 

De eerste christenen waren voor het merendeel christenen uit de 
heidenen. Wanneer bet Evangelie gepredikt werd in pagaan milieu, kon men 
twee kanten uit: men kon bet verwerpen en men kon het aanvaarden. Ver
wi erp men het, dan bleef men natuurlijk heiden en kwam het niet tot een 
synthase: hoogstens kon iemand dan een gedachte, die hij door omgang met 
christenen opdeed, overnemen; maar bet resultaat van zulk een combinatie 
kan men nauwelijks synthase noemen. Anders kwam de zaak nogal eens te 
staan wanneer men wel bet Evangelia aanvaardde. Want men was Griek; men 
was Hellenist; men huldigde vaak een paganistische conceptie, biJ een 
of anderen leermeester opgedaan, ook al was dezo niet een oorspronkelijke 
philosooph; en nu aanvaardde men 66k de Schrift. Maar hoe zag men nu de 
verhouding van het eene tot het andere? 

Hier kwarn het op scherp onderscheiden aan. Maar velen deden dit niet. 
Zo belandde men, vaak zonder dit zelf op te merken, nogal eens, evenals 
Philo, bij een inleg-methode, die dan gevolgd werd door een uitleg-methode. 
Men droeg nl. niet zelden in de Schri~ ln, wat totaal vreemd aan haar was, 
ja zelfs met haar streed. En nadat men dan een en ander in den tekst had 
l n-gelezen, haalde men dit er weer uit. De intentie was vaak niet kwaad: 
m<?n zei zelfs wel tegen de heidenen: "we geloven het, niet onrlat Jullie 
bet vertellen, maar omdat we bet uit den BiJbel weten". In dergelijke ge
vallen beoogde men dus, biblicistisch z'n hele philosophie aan nen B1Jbel 
t e ontlenen. Maar ondertussen had men een bepaalde wiJsbegeerte in den 
Bijbel ln-gedragen en meende men nu, dat de H.Schri~ deze sanctioneerde! 
Deze in- en uitleg-methode is langen tiJd de methode geweest, vooral in 
bet begin. 

We hebben nl. in den tijd der overheersing van de Synthese-philosophie 
i n Christelijk milieu drie period.en te onderscheiden. 

Allereerst die der Eerste Synthese. Dat is de period.a van bet vroeg
christelijk denken, d.w.z. van plm. 50 na Chr. tot het begin van de Middel
eeuwen. In dezen tijd van· opkomst draagt de synthese nog een s.pontaan 
karakter. 

De tweG.de periode was die der Middeleeuwen. Z1J wordt gekenmerkt door 
de Schola.stiek. Men bestudeert natuurlijk ook nog wel de Schrift, maar 
daarnaast ook de boeken van vroeg-christel1Jke denkers. En beidc ~werkt 
men dan op een schoolse methode: vandaar de naam Scholastiek. 

Dan is er echter nog een derde Synthese, die gemeenlijk niet wordt 
onderscheiden van de vorige twee, maar toch een afzonderlijke behandeling 
verdient. Want tegen het eind der Middeleeuwen - nog tijdens het verval van 
deze - gaan velen, beu van de Scholastiek, als bet ware achter de rug der 

· Middeleeuwen om, terug naar den tijd van keizers en kerkvaders, zonder 
uiteraard daarmee opnieuw de spontanelteit van· het vt"oeg-christelijk denken 
t e bereiken. Vandaar dat ik hier drie perioden .onderscheid. 

Eerste Eeriode: de tiJd van bet vroe3-christeliJk denken 
Reeds--ge-<lurencfe--cfeze-eeuwen-vOI"icfe--cre--syn~ne-se-veYscnT!Te-rrcre method.en. 
A. De belangrijkste was destijds ongetwijfeld de in- en uitleg-methode. 

Het zou dan ook niet moeilijk vallen aan te tonen, dat,daargelaten nu het 
materialisme, nagenoeg iedere Hellenistische conceptie reeds vriJ spoedig 
een christelijk analogon bezat. Vandaar dat na enigen tijd niet slechts 
i edere ketter, maar ook vrijwel iedere kerkvader zijn11 eigen letter" had. 
Ui teraard was dit euvel niet te wijten aan een verrneende onduideliJkheid 
der Schri~, maar aan de toepassing van een rnethode op Haar, die noch bij 
Haar karakter, noch bij Haar inhoud pasten: reeds bet dilermna bf dualisme 
of monisme, door iedere Hellenistische conceptie aanvaard, valt niet met 
de Schrift te rijmen. De gevolgen bleven niet uit: meer dan eens zag de 
Christelijke kerk zich in een conflict betrokken, dat, wanneer het synthetisch 
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denken in ChristeliJk milieu niet tot gewoonte was geworden, haar be
spaard had kunnen blijven. 

Daar was in de eerste plaats de strijd tussen de concepties van 
mythologiserend en niet-mythologiserend denkende christenel}~ Eerstbe
doelde groep was die der christelijke gnostic!, die woordopenbaring en 
mythe verwarden. Gelukkig wekte zowel de bijbelcritiek van Marcion -
dualist zonder dichotomie - als de fantasmata der andere deels dualis
tische, deels monistische gnostische typen, biJ de overige groepen een 
hevige reactie, zed.at de gnosis voor eeuwen overwonnen werd. 

Zij die in dit conflict samen de goede zijde hadden gehouden, bleken 
het echter reeds spoedig onderling oneens inzake den verderen positieven 
opbouw. Ditmaal raakte de strijd consequenties van bepaalde dualismen 
en monismen. · 

BiJ de dualisten kwam bet reeds plm.170 tot de vorming van secten. · 
Want de cultuurcritiek der christelijke Cynici - onder hen was Arnobius 
ecn dualist zonder dichotomieJ£nzoverre een geestverwant van Marcion, 
terwiJl cnthousiasten als Montanos c.s. bet spiritualisme aanhingen -
raakte niet slechts de geloofsvervolgingen vanwege het Romeinsche rijk 
en de mildheid der kerk jegens in moeilijke dagen onstandvastige led.en, 
maar wel degelijk de instituten van staat en kerk als zodanig. En de 
afkeer van het huweliJk op grond van het them~ der transmigratie van 
de psyche, door anderen - Tatianos""cis~ropageerd, maakte het voort
bestaan van beide problematisch. 

In het verzet tegen dergelijke dualisten stonden ± 215 enkele 
monisten vooraan, die den Vader met den Zoon ident achtten, deels op 
gr ond van Heraclitiserend denken - dan is de Vader de uitgang en de Zoon 
de gelijktijdige wederkeer in het kosmisch gebeuren -, deels op grond 
van het parallelisme zonder atomistiek - dan is de Vader het boven liJden 
verheven bewustzijn, de Zoon het aan 11Jden onderhevige soomatische der 
eene e. - • 

De overige groepen echter voelden aan, ·dat de H.Schrif't inzake 
eenheid en verscheidenheid biJ God een andere opvatting .huldigt. Zo waagde 
het monarchianisme het op dit punt z'n leer der gescheidenheid-van god 
en den nous, aan welken slechts ;'goddelijkheid" valt toe te schrijven, 
aan te wenden. BiJ de uitwerking van deze gedachte gingen zijn aa.nhangers 
echter uiteen. De niet-Platoniserende richting - later vertegenwoordigd 
door Arius, die bij Alexandros van Aphrodisias aansloot - stelde den 
Vader met den god der Aristotelische conceptie ident en beschouwde den 
naam "Zoon" als een ambtstitel voor Jezus, die sle.chts een gewoon mensch 
zou zijn, met universelen nous toegerust 1 en verbond dus rnonarchianisme 
met subordinatianisme - rang~chikking van den Zoon onder den Vader -. 
De Platoniserende monarchianen - Sabellios, die bij Klaudios Ftolemaios 
aan~loot, c.s. - daarentegen zagen den god van Aristotel~s als de eenheid 
in God en brachten de verscheidenheid van Vader, Zoon en Geest onder bij 
het denkproces, dat zich in den universelen nous zou afspelen. Nu was deze 
nous echter het actuele en hogere correlaat van het potentiele en lagere 
in de samengestelde substanties. Zo -was wel het subordinatianisme van 
den Zoon met betrekking tot den Vader vermeden, maar was de drie~enheid 
over een goddelijke eenheid en een niet goddelijke drieheid verdeeld, welke 
laatste slechts een correlaat van het geschapene zou zijn. 

De Kerk verzette zich gelukkig met kracht tegen beide door en door 
intellectual.istische constructies. Evenmin was zij echter gediend van het · · ·.·:· ·.>; 
trithe·isme, dat, individualistisoh, wel de drieheid in God aanvaardde, · · · · 
maar de eenheid in den zin van een verzameling opvatte. De orthodoxie 
Wilde dus ernst maken met de gedachte, dat dezelfde God die een is in 
ander opzicht oak drie is. Dit vergde een onderscheiding van eenheid en 
drieheid zonder scheiding van die twee. Ondanks de zakelijke overeenstem-
ming had men in dezen kring echter te worstelen met een uiterst lastig 
verschil in terminologie. Want de Platoniserende orthodoxe geesten - de 
voorlopers van Augustinus, Maximus Confessor en Dionysius 1 de Pseudo• 
Areopagiet - noemden de ~enheid "Wezen" - Gr. ousia- en de veelheid 
"Personen" - Gr. hypostaseis -. Daardoor werd hun formule:"een Wezen, drie 
Personen". De Aristoteliserende geesten daarentegen - o.a. Athanasius, 
11 de vader der orthodoxie 11

, zoals hiJ wel wordt genoemd - hadden een termi
nologie , die precies tegenovergesteld aan de vorige was.: deze kring sprak ,, ..... 
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nl. van een "hypostasis", een werkelijkheid, en drie "ousiai". Athanasius 
beleed dan ook"dr1e Wezens van een Werkelijkheid", van een substantie. 
Voorzover deze mensen elkander kenden, vertrouwd.en ze elkaar wel. Maar 
toen een en ander moest worden geformuleerd, leverde dit verschil uiter
aard heel wat last op. Ernstiger was, dat er ook wel misbruik van deze 
moeilijkheid werd gemaakt: er waren nl. Platoniserende monarchi~n, 
die, doordat ze 1n de terminologie de Platoniserende orthodoxen ten dele 
in bet gevlei kwamen, deden alsof ze rechtzinnig waren, terwiJl ze iets 
anders bedoelden. 

Het zoeven opgesomcle was lang nog niet alles wat hier 
t e vermelden zou zijn: ook ziJ die in bovengenoemde quaesties de zijde 
der orthodoxie hielden, waren onderling nog weer verdeeld ten aanzien 
van punten, zo belangrijk als de leer omtrent den Middelaar. Uit het 
bovenstaande zal echter duideliJk ziJn, dat de Synthese-philosophie 
de Christelijke Kerk niet anders dan ellende bracht. Reeds dlt, dat 
christenen, die de Scbrift geloven, zo wanhopig uiteen gaan, eenvoudig 
doordat ze allen in dezelfde fout vervallen, synthetisch te werk te gaan, 
geeft te denken. Synthese breekt dan ook altijd de kracht der Kerk. Der
halve zal wie ernst wil maken met haa.r eenheid niet mogen beginnen met 
t e zeggen: 11 laten we elkander vriendeliJk aanzien en allerlei verschillen 
l aten varen: die belijdenis-quaesties verliezen haar betekenis", maar 
zal men de Synthese dienen te bestrijden. Dan is er kans dat we op den 
duur in deze r1cht1ng iets bereiken. Terwijl ~nders de eenheid nog wel 
eens erger zou kunnen ziJn dan de verdeeldheid. 

In verband met bet vervolg nog een enkel woord over de belangrijkste 
denkers uit deze groep. 

Augustinus (354-430), afkomstig uit ouders, van wie de vader zich 
eerst bij zijn sterven liet dopen - zonden, na den Doop begaan, waren 
volgens velen onvergeeflijk - en de moeder ietwat devoot vroom was, werd 
als kind niet gedoopt en later opgeleid tot redenaar. Wijsgerig t obde 
hij reeds vroeg met het probleem: vanwaar het Jcwade? Op deze vraag zocht t\\\\\ 
hij aanvankelijk, met een laat-gnostisohe secte die de transmigratie der 
psyche leerde, het antwoord in speculatieven geest: bet kw~~ zetelde in 
de stof. Later ten opzichte van dit standpunt sceptisoh gestemd geraakt, 
aanvaardt hij, naar Itali~ overgestoken, een Platoniserend a Q~~ch 
monisme. Intussen werd hij niet een neopl~ton!cus: A. dacht niet mystiek, 
'rtlaar huldigde het thema van ~o- en mikrokosmos in laa"b--meroplatonischen 
zin. In verband met z'n ascetischen trek was dit monisme instrumehtistisch: 
psyche en nous hadden zich eerst afgescheiden van bet overige, dat ver
volgens door de op haar pad terugbuigende psych~ in beweging werd gebracht. 
Hoe hoog de ~pe Augustinus zat blijkt uit het feit dat hij na zijn 
bekering tot~ Christendom geen lid van de kerk wilde worden, voordat 
hij wist, dat zij ook asceten onder haar leden telde. Het thema van makro-
en mikrokosmos leidde hem er toe in de menselijke psych~ oen analogon 
der Triniteit te zien: vandaar ziJn uitroep:"ik begeer"niets te kennen dan 
God en de anima". 

Daarentegen waren Ma.ximus Confessor en Dionysius Pseudo-Areopagita 
neoplatonische mystici. Onderling verschilden deze twee daarin, dat de 
mystiek van Maximos een nlet-extatische, daarentegen die van Dionysius 
Pseudo-Areopagita een extatisch karakter droeg. Bovendien was eerstgenoemde 
occasionalist en dacht laatstgenoemde phrenologisch-semi-psychologisch. 

Niet al de voorstanders der eerste Synthese echter volgden de in- en 
uitlegmethode : reeds destijds waren er, die begrepen, dat de paganistische 
philosophie toch iets anders leerde dan de Schrift, zodat men die twee 
niet zomaar kon verbinden. Hier aangekomen sloeg men echter verschillende 
wegen in. 

B. De oudste was die van Tertullianus, een temperamentvol advicaat 
uit Noord-Afrika . Ook hij aanvaardde een paganistische conceptie en tevens 
de Schrift. Maar hij zag in, dat deze twee op meer dan ~en punt met el
kander in striJd waren. Intussen wilde hij geen van beide opgeven. Zo 
be landdc hij bi j . de paradox: zowel het een als het ander is waar. Een 
standpunt, dat natuurlijk onhoudbaar is, maar in zoverre iets helderder 
dan dat der in- en uitlegmethode, toen nog algemeen toegepast : T. z~g 

t enminste, dat een paganistische philosophie niet z6 maar in de Sohrift 
vie+ in te dragen en door Haar te sanotioneren. 
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C. En dan was er nog een derde thema. Dat was het thema van natuur 
en genade. Op de Synode van Orange, 529 na Chr.,wordt een uitspraak gedaan 
over den toestand van den mensch v66r en nh. den val. En dan werkt men 
met termen als "natuurliJke- en bovennatuurliJke gena.de". Daar heeft men 
dus impliciet de onderscheiding van natuur en bovennatuur. Dat is de 
eerste leerstellige uitspraak die duidelijk in Roomse richting wijst, 
althans wat de anthropologie betreft - vooraf waren al dergelijke uit
spraken gedaan inzake de verheerlijking van Maria enz •• We mogen vooral 
niet idealiseren en zeggen: die eerste tijd was toch eigenlijk protestants 
en pas in de Middeleeuwen is de ombuiging naar Rome begonnen: dat is his
torisch beslist niet houdbaar -. Men zag het dan z6, dat de menecb biJ 
den val het lagere,anders dan bet hogere, niet slechts behouden had, maar 
dit laatste bovendien door de zonde ongerept was gebleven. Bracht men 
nu de wijsbegeerte bij het lagere onder, dan naderde men enigszins hat 
standpunt van Tertullianus; maar de onderlinge verhouding van wiJsbegeerte 
en geloofsinhoud was bier niet paradoxaal, maar meer die van v66rtrap en 
heiligdom. Men gebruikte daarbij wel bet beeld van Johannes den Doper en 
den Christus. Maar men vergete niet, dat vol~ens de Schrit't wel Johannes 
de Doper de voorloper van den Christus was, maar ZiJ in dit verband nergens 
aan pagane wijsbegeerte denkt! Dit laatste maakte men er dus biJ! 

!~~~~~-E~~!~~: g~-~!~~~!~~~~~~ 

De wiJsbegeerte van dit tijdvak wordt getypeerd niet door bet the~ 
van natuur en genade - dit was er in kiem reeds en beheerste bovendien, 
vooral aanvankelijk, lang niet alle conceptiea,-maar door de..,;choia~!, 
d.w.z. door de schoolse verwerking van de werken der vroeg-ohftistel1 
denkers, die nu naast die van de H.Schrit't kwam te staan. 

Men onderscheide dr1e erioden: die van opkomst, bloei, en verval of 
nabloei. 

A • -Opkomst • 
AanvankeliJk leefde men wijsgerig nog goedd~els 1n Platoniserend 

klimaat. ·Als leidslieden golden in het Westen inzonderheid Augustinus en 
. Maximos Confessor: Anselmus van Canterbury verwerkte eerstgenoemd.e ,Scottus 
Eringena daarentegen Maximos in scholastischen geest. 

Intussen ontbraken reeds dest1jds ook de Aristotelioi niet: Abaelard 
e11 Gilbertus Porretanus waren Platoniserende monarchianen. 

~at de onderlinge verhouding van de manieren der synthese betre~, 
val~igeleidelijke versterking van het thema natuur-genade te ontwaren: 
± lo60 geeft een der leermeesters van Anselrmls toe, dat de leer der trans
substantiatie - verandering van brood en wiJn bij de Eucharistie in bet 
vlees en het bleed van den mensch Jezus Christus - wiJsgerig niet valt 
duideliJk te maken, maar dan ook tot bet terrein der genade behoort! Hier 
is dus nog enkel een goed-praten van de sacramentsmagie, die l~ngzamerhand 
in de ke.rk was opgekomen. Verder reeds gaat ± 1140 Gilbertus Porretanus. 
Deze hing een conceptie aan, die zuiver Sabelliaansch mocht heten en was 
zich dit ook bewust. In deze impasse bedient nu ook hiJ zich van het thema 
natuur-genade: men kan een en ander niet op God toepassen,. daar men anders 
biJ Sabellius uitkomt. Zo komt het hier tot een scherpere onderscheiding: 
de wijsbegeerte is het lagere en de theologie, in welke Gilbertus orthodox 
w11 blijven, is het hogere. 

B. Bloeit1Jd. 
Deze phase is van de vorige gescheiden door de invasie van de J.oodse 

en Arabische philosophie. Beide kwamen uit het Costen. Het contact kwam 
niet door de Kruistochten tot stand: die waren immers het werk van riddersA 
soldaten - dorpsjongens vaak -, kooplieden en marketentsters, in welke 
kringen men nu Juist niet bepa,a.ld belangstelling voor philosophie kan 
verwachten. Het verband lag dan ook anders: de Arabieren, aangevuurd .door 
bun Islaams geloof, waren de kust van Noord.-Afrika langs getrokken, en 
vervolgens de Middellandse Zee overgestoken, deels over Sicili~ naar 
Zuid-Itali~, deels via de Straat van Gibraltar naar Spanje. Mettertijd 
waren daar Moorse, en later ook Joodse Wliversiteiten ontsta.an. De fine 
fleur der Academische Jeugd in West-~uropa ging daarom graag in SpanJe 
en in Zuid-Itali~ de nieuwste snuf Jes van deze philosophen opdoen. Dus 
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daar is de band gelegd. Zo heel veel nieuws vond men daar op wijsgerig 
gebied intussen niet. Want de kern der Arabieren leefde in het Midden
Oosten, zoals nu nog. Daardoor badden ziJ contact zowel met het verre 
Oosten als met het z.o. van Europa. Nu kwam bet wel tot verbindingen 
van den Islam deels met de zuiver Oosterse culturen, deals met die 
der Syrische en Arabische Christenen. Een rechtstreekse verbinding van 
Oost met West zoeke men hier echter niet, zeker niet biJ die geleerden, 
die naar het Westen trokken. Zo was het onmiddelliJk resultaat slechts, 
dat men · opnieuw de Grieks-Hellenistische wijsbegeerte, ziJ bet in een 
andere, niet-ChristeliJke, synthase verwerkt, leerde kennen. ~ 

Het lag voor de hand dat men destijds in het Westen, dat het ver~e 
Oosten nog niet kende, uit dezen stand van zaken concludeerde, dat de 
overal gangbare wijsbegeerte de Grieks-Hellenistische was, maar tevens, 
dat men deze philosophie moeiliJk langer door de Heilige Schrift ge-
3anctioneerd kon achten: in de theolog1e volgde de Islam immers andere 
wegen dan het Christendom. Zo was de winst voor de syntheses van de 
paradox en van bet thema natuur-genade. 

Wil men van deze phase, in welke Thomas Aquinus c .s. ongetwiJ\eld 
domineertJ geen verkeerdenindruk kriJgen, dan zal men goad doen voor ogen 
te houden, dat de oude concepties, in bovenbedoelden geest verwerkt, 
bleven bestaan: ook destijds waren er Platonic! en Platoniserende monar
chianen. Wat eerstbedoelden betreft kregen thans naast de instrurnentis
tische en occasionalistische typen van Augustinus en Maximos Confessor 
ook andere hun kans, o.a. dat van Dionysios Pseudo-Areopagita; iets 
dergelijks gold bet monarchianisme: zo wordt ook iemand als Siger van 
Brabant, een niet Platoniserend mona.rchiaan, die in de theol ogic chris
tiana orthodox wenste te blijven en daardoor bij de leer der dubbele 
waarheid uitkwam, verstaanpaar. 

Voor de naaste toekomst - in Rome cok thans nog - het belangrijkst 
was intussen het bekende min of meer aan Aristotel~s georienteerde 
viertal: Thomas Aquinas, Albertus Magnus. ~lexander van Hales en Dun~ 
Scotus. Alle vier huldigden het thema Jlatuur-genade in dezen zin, tlat de 
wijsbegeerte behoort t ot de natuur. De phiiosophie sluit echter een 
t heologie in, want ook Aristotele·s had een godsleer. Deze theologi e noemde 
men dan de "natuurlijke"! Boven het gebied der natuur had men echter dat 
der genade en daartoe behoorde dua de theologia cbristiana. Het ging bier 
dus niet om de encyclopaedische quaestie der onderlinge verhouding van 
de ene wijsbegeerte en de ene tbeologie, maar om die van natuur en boven-

_..,..- natuur, waarbij men de toevlucht nam tot de fatale onderscheiding van 
natuurlijke en bovennatuurlijke theologie. 

. Terwij l men nu in de laatste biJ de tradi tie van Rome rr.et he.ar 
mengsel van AugustiJnsche en Dionysische trekken aansloot, meende men :!.n 
de wijsbegeerte - inclusief de na.tuurliJke theologie - Aristotelicus t e 
zijn. Dit laatste was echter gedeeltelijk een misverstand: in feite was 
men niet aan den echten Aristotel~s, maar aan reeds in den tiJd der · 
keizers en kerkvaders in pagaan milieu opgekomen en door enkele Christenen 
ove·rgenomen Aristoteles-interpretatie~ ge'6rienteerd. Deze interpre·';aties 
vereenzelvige men niet tnet de reeds meermaal besproken monarohiaansche: de 
thans te bespreken groep \oteeeunaniem de leer der bovenpersoonlijke univer
sele a~tual1teit af: vandaar o.a. de aanval van Thomas op Siger van Brabant. 
Wat de positieve interpretatie van Arietoteles betre~ verschilde men 
onderling op meer dan een punt. De belangrijkste van deze divergenties 
was die van subs:Lstentie- en vinculurntheorie. 

Eerstgenoemde, door Thomas en diens leermeester Albertus aanvaard, 
stond in zoverre nog dicht bij de definitieve conceptie van Aristotel~s 
als zij leerde dat de mensch een substantie was, welke zou zijn samange 
stud uit twee beginselen, nl. uit vorm (anima) en materie (corpus) en ~et 
principe der individuatie in het laatste zocht. De anima, bier bedoeld, 
was biJ den mensch echter de anima intelleotiva, d.w.z. het verstand, 
beter wel de "rede" - want men aanvaardde ook apriorische begrippen -. 
Deze anima gaat echter niet - zoals Aristoteles had geleerd - bij den 
dood te gronde. Want wel is bet, wanneer een boot schipbreuk liJdt, met 
het varen gedaan, maar de stuurman kan de ramp overleven en cie behoort 
toch bij het varen! Op deze manier trachtte mer. dan de o;ertuiging te 
r edden, dat de anima intellectiva na don dood voortbestond~ 
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Anders de twee anderen, Alexander van Hales en Duns Scotus. 
Zij waren aanhangers van de vinculumtheorie. Deze leerde, dat de mensch 
uit twee substanties zou bestaan, nl. uit psyche en sooma, anima en 
corpus. Ieder van die twee was volgens deze opvatting dus een sub- , 
stantie op zichzelf. Aristotelisch gezegd: in elk van beide moest men 
weer vorm en materie onderscheiden. Dus bestaat het sooma uit een 
soomatische materie met een soomatische vorm en de psych~ uit een 
psycbische materie met een psychische vorm. Daar nu beide substanties 
individueel waren, kan het principe der individuatie niet in bet lagere 
schuile'n: bet is het "dit-ziJn". Intussen moest ook deze theorie reken
schap trachten te geven van bet feit, dat de mensch een eenheid is. 
Daarom leerde zij, dat er nog een vinculum was, een band om psych~ en 
sooma met elkaar te verbinden. Vandaar de naam "vinculumtheorie". 

De aanhangers van beide theorie~n gaan dan nog weer uiteen inzake 
de verhouding van intellect en wil: terwijl Thomao en Alexander intellec
tualisten zijn, kiezen Albertus en Duns Scotus voor bet voluntarisme 
partij. Dit verschil, dat niet bet geheel der anthropologie, maar slecbts 
de leer inzake de anirna raakt, en dus secundair is, ligt hierin, dat 
volgens het intellectualisme de wil door het intellect volledig bepaald 
is, waartegenover de voluntarist leert, dat de wil wel mede afhankelijk 
van het intellect is, maar tenslotte in vrijheid beslist en zelfs in 
zoverre het intellect beheerst als bet de aandacht daarvan op bepaalde 

· objecten richt. 
c. Verval of nabloei. 
Over bet algemeen Iiep het den voorstanders van subsistentie- en 

vinculumtheorie in de veertiende en viJftiende eeuw niet mee: tijdens 
bet verval treden andere tendenties op den voorgrond, o.a. een wending 
in neoplatonischen zin. Tegen dit universalisme keert zich dan het 
individualisme onder leiding van Willem van Occam. Voorts openbaart 
zich in bet partiele universalismc de oude tegenstelling van Aristotelbs 
en Plato: terwijl in Duitsland Meister Eckehart een Platoniserend Monar
chiaansch Aristotelisme predikt, herleven in de School van PariJs de 
oude theorieen omtrent de draai"ing van de aarde om eigen as alsmede het 
parallelisrne met atomistiek. Wat deze phase echter vooral typeert is de 
verdere ontplooi'ing van het aprior1teitsthema: de destijds opkomende 
subjectivistische leer der immanentie van bet logische object in den 
kennenden geest was slechts de keerzijde der apriorisering van dit 
object. 

~~~~-E~~!2g~: g~-g~~~~-~~~~~~~ 

Chronologisch vrijwel gel1Jkt1Jdig met bet slot der Middeleeuwen, 
ziJn de thans te bebandelen stromingen toch anders. Hoewel even beslist 
als de Middeleeuwen synthetinch denkend, is men beu van de scholastiek. 
Vandaar dat deze denkers noch bij het voorspel van dEnnieuwen tijd, noch 
bij de tweede synthese ziJn onder te brengen. 

Positief wil men, achter de Scholastiek om, naar het vroege Christen
dom t erug. Dat is dus, zal men wellicbt zeggen, hetzelfde als de ~erste 
Synthese. Toch kan dit niet Juist zijn: de tijd herhaalt zich nu eenmaal 
niet. Want Juist dat terugverlangen vindt men bij de Eerste Synthese niet: 
de Eerste Synthase was zichzelf, hier daarentegen is een repristinerende 
trek. Een terug willen naar een vroegere periode is bovendien niet bepaald 
een sterke trek. Men kan wel eens met weemoed terugdenken aan sommige 
toestanden van vroeger en dan zeggen: "dat was tocb wel beter", maar de 
Schrift waarschuwt toch ook weer daarvoor;"zeg niet: de vorige tijden 
waren beter dan deze". De tijd laat zich niet terugzetten. Hier was een 
zwakheid. Mooi was intussen dat men brak met de Scholastiek. 

En nu de versoheidenheid in die Derde Synthase. Men had bier twee 
richtingen. 

De e~ne, die der Praereformatie_ accentueerde het Schrit'tuurlijke 
in de eerste Synthese. Men wilde dus wel terug naar die periode, maar 
dan naar die denkers, die schriftuurlijk waren. Op deze wijze krijgt 
Augustin~s natuurlijk de eerste beurt. En dan speciaal de late, de rijpere 
Augustinus. Want deze kerkvader was wel in het begin heel vreemd en 
speculatief geweest, maar, eenrnaal tot bisschop gekozen, had hlj zich 
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ernstig aan de studie van de Schrift gewijd, zodat ziJn conceptie be
langriJk beter was gewordeh. 

Tegenover dezen voorloper van de Ref ormatie stond bet christelijk 
Humanisme, d.w.z. het Humanisme van christenen. Ook deze menschen 
dachten nog synthetisch en verlangden,althans aanvankelijk, evenals 
de Praereformatie, terug naar de Eerste Synthase. Maar ze legden het 
accent anders: ze vonden bet zo prachtig dat Augustinus het had klaar 
gekregen christen te zijn en tegeliJk Romein. En ze hunkerden er naar, 
hem dit na te doen. Petrarca c.s. proberen dit ook in practijk te brengen. 
ze houden,zoals in de tijd van Augustinus, te Rome optochten en kronen 
daar een keizer. Maar het lukt niet: een en ander past niet meer in ~~ 
sterk veranderde wereld. Zo komt de grote teleurstelling. Het inzich · 
we willen het wel, maar het kan niet; bedoelde tijd is onherroepelijk 
voorbij, Vandaar dat het probleem riJst:. hoe komt het, dat het oude 
niet herleeft? En dan vindt Petrarca deze oplossing: Augustinus was 
Rorneir-. Maar wij zijn geen Romainen meer. Want in Italie zijn de Longo
barden binnengedrongen. De oude LatiJnse bewoners bebben zich vermengd 
met Germanen.-Men ziet, dit is rassen-theorie van het zuiverste water; 
maar an~i-Germanistisch, want de Longobarden waren bier bet zwarte 
schaap. - Daar is vreemd bloed gekoaen,, in bet Romeins bloed ,. Door dezen 
gang van zaken zijn we geen Romeinen rneer, maar Italianen, een product 
van rassenmenging; daarom laat het verleden zich niet herstellen. 

Praereformatie staat bier dus tegenover het christelijk HumaniBtDe. 
Men begaat dezelfde fout. Maar met een belangriJk verschil in accent: 
de een wj.l terug naar het christendom der patres, de ar.der naar hun Romein
zijn. Zo staan aie twee eigenliJk al tegenover elkaar als recht n en links. 
In dit opzicht betekent de derde synthase dan ook reeds een cwergang 
naar het voorspel van denNieuw01TiJd. 

Intussen houde men het verschil tussen het alot der eerste en het 
begin der tweede Hoofdperiode in het oog, inzonderheid bij ,de Praerefor
matie. Reeds dat terug-willen naar het verleden was voor haar een ernstiger 
gevaar dan voor bet Christelijk Hurnanisme. Een dergeliJk herstel van 
vroegere tijden is immers niet slechts onmogelijk,rtaar bovendien. in striJ,d .. 
met Le kern van i eder reformatori sch streven. Want reformatie is niet 
terugkeer naar (christen-)menschen en (kerkeliJke) toestanden van voorheen, 
maar bekering tot God. Dus ee n verandering niet op het horizontale vlak 
van den tijd, maar in de verhouding tot God en Zijn wet, welke relatie een 
verticaal karakter draagt. ·vandaar dat later de Rdfot'matie vrij weinig 
aan het werk der Praereformatie had. Bij dit tekort kwam nog een tweede. 
De vader der Praereformatie was Bradwardine, een Engels philosooph van 
betekenis. HiJ was aan Augustinus georienteerd: begonnen biJ Anselmus van 
Canterbury, wilde ook hij los van de Scholastiek en kwam dus, via Anselmus, 
bij den lateren Augustinus uit. Ondanks het boven aangestipte misverstand 
was bier dus een lijn, waarvan misschien neg wel iets te verwachten ware 
geweest. Maar Bradwardine had een leerling: Wiclif. Deze .nu sloot niet 
uitsluitend bij Bradwardine, rnaar ook biJ andere leermeesters aan. En die 
waren monarchiaan. Vandaar dat Wiclif min of meer steunde op een Platoni
serend monarchiaanse geschiedenis-constructie: de eerste periode was die 
van den Vader; daarop volgde die van den Zoon, en nu leven we in den tijd 
van den Geest. Langs dezen weg belandt men echter onherroepelijk bij geest
drijverij, wat destijds dubbel gevaarlijk was in verband met de sociale 
troebelen. Zo geraakte de W.iclifie op Engels grondgebied al spoedig gemengd 
in de moeiliJkheden der boerenopstanden. lets dergelijks herhaalde zich op 
bet continent, toen deze beweging door Boheemse studenten, die een tijdlang 
in Engeland waren geweest, naar Midden-Europa oversloeg en na de veroordeling 
van Huss, mede uit Tsjechische anti-Duitse motieven de Hussietenoorlog uit
brak. De Praereformatie is dus mislukt, niet alleen omdat ze repristinerend 
dacht, en bovendien niet in het oog hield, dat bekering iets anders is dan 
terugkeren naar een vroegeren tijd: ziJ is 66k rnislukt omdat Wiclif niet 
uitsluitend de leerling was van Bradwardine, maar mede monarchiaans dacht. 

De tweede Hoofdperiode, hoewel allerminst als ideaal te zien is dus 
veel rijker dan men gewoonlijk meent. Bovendien is ziJ ook in de ~eschiedenis 
der wijsbegeerte een niet te missen schakel: wie de synthese-philosophie 
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verwaarloost of ook slechts onderschat, kan onmogeliJk de nieuwere wiJs
begeerte verstaan daar deze deels negatief, deels positief, rechtstreeks 
met die der onmiddellijk voorafgaande Hoofdperiode verbonden zal blijken. 

Derde Hoofdperiode 

De wi.lsbegeerte van den nieuwen tiJd 

Een periode in d e phiJosophje wordt aJtiJd mede behee rst door de 
voorgaande . De , wijze, waarop dit, geschiedt, is niet steeds dezelfde. 
s'o'his constateer·t men vooral afhankelijkheid, omd.at de latere periode 
in sterke mate aan de traditie trouw blijft. Dan weer valt een krachtige 
r eactie waar te nemen. Maar ook reactie is een soort van afhankelijkheid. 
Want gegeven ~is dan datgene waartegen men vecht. In dezen zin kan men 
de Ni euwe Wijsbegeerte typeren als: anti-synthetisch. Vandaar dat men 
de moderne philosophie ook daar, waar het linkse, het paganistische 
denken de overwinning behaalde, toch nooit mag gelijkstellen met de 
paganistische wijsbegeerte van v66r de Synthese. Want in de Oudheid 
ontbreekt de anti-synthetische trek, omdat de Synthese toen nog onbekend 

Dit verzet tegen de Synthese typeert geheel de Moderne Wijsbegeerte, 
wat haar voornaamste representanten betreft - de voortzetting van Christe
l i jk Humanisme en sch~k is niet meer dan nabloei -. Maar, synthese 
i s de verbinding van pagane en Schrif'tuurlijke themata. En nu kan men 
t egen bedoelde verbinding zijn op grond van twee .zeer verschillende 
motieven. Men kan die Synthese verwerpen uit afkaer van de Schrif't; 
dan staat men links. Maar men kan ook ernstig bezwaar hebben tegen de 
Synthese, juist uit eerbied voor de Schrift. Wanneer ik inzie, dat de 
Synthese altijd weer den invloed der Schrift verzwakt en het Christendom 
hopeloos verdeelde en verdeel.d houdt door ruaesties, die toch .e igenlijk 
met het Christendom niets hebben te maken, da:n kan ik sterk tegen -de ,, 
Synthese zijn gekant, maar dan wortelt mij houding niet in afkeer, van, 
maar Juist in gehoorzaamheid aan de Schrift. Men ziet dus: het gemeen
schappelijk front is negatief. Een en ander. valt te vergelijken met de 
situatie in den bezettingstijd, toen men met communisten samen kon werken, 
omdat het tegen de Duitsers ging: we konden toch niets positiefs presteren; 
eerst moest dit weg, voordat we weer aan het bouwen konden beginnen; 
maar nauwelijks waren we vrij, of de oude fundamentele tegenstellingen 
kwamen terug. -Bij sommige illegalen had men nog de illusie, dat die oude 
toestand kon voortduren, maar dat was ook niet meer dan een verre van 
ongevaarliJke droom.- De moderne wijsbegeerte is dus anti-synthetisch; 
maar dit is negatief: zich afzetten tegen de onmiddellijk voorgaande 
periode der Synthese. Doch dit anti-synthetische heeft positief twee zeer 
verschillende inhouden: bet eene is links gericht; het andere- hoe zwak 
ook, wat de wijsbegeerte betreft - rechts. 

En nu de indeling van de Nieuwe Philosophie. Hier onderscheide men 
drie perioden: op het Voorspel van den Nieuwen Tijd - zo ongeveer van 1500 
tot 1600 - volgt eerst de g:rote periode van het Rationalisme - in ronde 
jaartallen van 1600 tot 1900 - en dan die van het Irrationalisme - ongeveer 
van 1900 tot tegenwoordig -

I 

In de wijsbegeerte der 16e eeuw staat links tegenover rechts, terwijl I 
beide anti-synthetisch ziJn. 

. De tegenstelling links/~chts had men eigenlijk ook reeds tijdens de 
Derde Synthese, toen de Praereformatie tegenover ~et Christelijk Humanisme 
stond. Maar dat waren nog slechts tendenzen, omdat bij allen strijd tegen 
de Middelee~wen de SYTlthese. nog beide groepen boeide. Nu wordt het scherper: 
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men heeft alleen nog maar bet anti-synthetiscbe met elkander gemeen. 
A. Ik bespreek nu eerst de linkse richting. 
Daarbij dient men te onderscheiden: bet anti-synthetiscbe Humanisrne; 

de Renaissance; en de verbinding van die twee. 
1 Allereerst bet ant1-syntbetiscbe Humanisme. 
Dlt ' Rurnanisme heeft met l'iet vroeger besp1•oken"christeliJke'' aan

vankelijk nog dit gemeen, dat het terug wil naar het verleden: ook hier 
is een repristinerend streven. Maar, heel karakteristiek, dat vroegere 
tijdperk, waarnaar men teruggrijpt, is thans nlet de tiJd der Eerste 
Synthese, maar de Oudheid. 

Zeer typerend v1ndt men dat biJ Boccaccio. We hebben boven gezien, 
dat Petrarca zich afvroeg: hoe komt het, dat wij het niet meer klaar 
spelen z6 te ziJn als Augustinus - Christen en tegelijk ~cht Romein -? 
En dat hij dan voorts, om deze vraag te beantwoorden, wees op de 1nvas1e 
der Longobarden: we ziJn geen echte Romeinen meer; we ziJn Italianen. 
B. bestriJdt dit niet. Maar z.i. is de probleemstelling een and.ere, nl.: 
"waarom kunnen wij geen oude Romeinen meer zijn?" De quaestie is dus niet: 
hoe krijg ik het klaar tegelijk christen en Romein te zijn?, maar: waal"om 
is het ons niet mogelijk heiden te zijn? En bij de beantwoording van dit 
probleem komt men uiteraard niet klaar met te wijzen op -een menging v~.n 
bloed: het Evangelia is in !tali~ gekomen! Het christendom! En dit is 
een import-artikel, dat voor de waardering van B. op hetzelfde lage vlak 
staat als de invasie van de Longobarden, met de daarop volgende bloed
menging. Men voelt: dit is zuiver paganistisch gedacht. WiJ kunnen natuur-
lijk 66k ootmoedig zeggen: wij zijn cnr s enen uit de heidenen; ,het Evan- ----
gelie is van elders tot ons gekomen. Maar daarmee stempelen we het niet, 
nntionalistisch, tot een import-artikel, waardoor we helaas geen brave 
Bataven meer zijn. Daar heeft men dus heel duideliJk het linkse thema, 
waardoor het anti-synthetische Humanisme zich, vooral in bet begin, van 
het synthetische bij Petrarca c.s. onderscheidt. 

2. Een andere stroming is de Renaissance 
Renaissance bete ent: we erge oorte, algehele vernieuwing. Dit is · 

een christelijk begrip, in zoverre, als ook de Schri:rt van wedergeboorte 
spreekt, en het christendom d1en term ook wel degelijk bee~ verstaan en 
gebruikt. Maar wedergeboorte als zodanig behoe~ niet een SchriftuurliJk 
begrip te zijn. Zo is b.v. ook in de Ind1eche philosophie van wedergeboorte 
sprake; daar bedoelt men met dezen term echter: terugkeer van de trans
cendente psyche, die uit het sooma is weggegaan naar een ander sooma; 
wedergeboren warden betekent in da.t verband dus: den hemeldood. sterven; men 
heeft iets verdiend op aarde, men sterft, en men kan zijn loon daarboven 
vcrtcren; maar als het opgespaarde op is, meet men weer naar beneden om 
i n de beproevingen van dit aardse bestaan opnieuw het een en ander biJeen 
t e garcn. Het gebruik van den term "wedergeboorte" waarborgt dus op zich
zelf nog niet, dat we m.et een resultaat van christelijk denken hebben te 
makon. Nu zou ik niet graag .het begrip 11 wedergeboorte" der Renaissance 
tot de Indische philosophie willen herleiden: deze laatste was teen nog 
vrijwel onbekend in Europa en de predikers der Renaissance waren heus niet 
allen voorstanders van de transrnigratietheorie. Maar, er zat in "wederge
bo.,rte" voor de Renaissance dlt: wedergeboorte uit eigen kracht. Derhalve 
ontleende men het woord wel aan de yn ese, maar gaf men daaraan een wending 
in anti-synthetischen gesaeculariseerden zin. · 

De critiek, in een dergelijk program vervat, raakte dus heus niet 
uitsluitend het thema van natuur en genade, maar evengoed de synthesen van 
de paradox en van de in- en uitlegmethode. Zij gold dus gehe~l de Synthese, 
en wel op grond van een links motief. Intussen formuleerde men het nogal eens, 
in verband met het geleidelijk voortgeschreden thema natuur en genade, aldus, 
dat men alleen uit de natuur Wilde denken. Maar dat "all~en uit de natuur" 
bowijst uiteraa.rd, dat men ook het thema natuur en genade verwierp. 

Men heeft de Renaissance wel eens als individualistisch willen kenmerken. 
Nu telde zij inderdaad wel enkele individualisten. Maar die beheersten haar 
wijsbegeerte toch niet! Evenmin deden dit de universalisten: de hoofdrichting 
was partieel-universaai~tisch. Meestal was zij verbond.en met bet thema van 
makro- en mikrokosmos,?~hans veel duidelijker voor den dag komt dan in de 
periode der Synthese, toen men bet toch altiJd - via de leer van het beeld 
Gods! - enigermate maskeerde, dat men God met den mensch analoog dacht! 
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Daarom springt -het thema van ma.kro- en m1krokosm2s in de Renaissance zo 
scherp in het cog. Men vindt bet - om s ech s die typen te noemen, die 
voor de naaste toekomst het belangriJkst waren - .biJ astronomen als 
Kepler, een enno~tist, Bruno, een parallelist zonder- en Coppe~~, 
een paralleiist met atomistiek. Maar- ook de richtingen zonder dit thema 
liet-en zich gelden: de universiteit van Florence wa.~ een bolwerk der 
dualistische Platonic! en die van Padua de burcht der rnonarchianen. -

· 3. Tenslotte treft. men, nog tijdens deze periode, links de ~ombinatie 
van het niet-christelijke Humanisme met de Renaissance aan-·Die t~e~ 
konden zich gemakkelijk verbinden omdat ze beide anti-synthetisch waren 
uit een links moti~f. Bovendien had het betreffende Humanisme, door te
leurstellingen wat wijzer geworden, de repristinatie-gedachte moeten · 
loslaten: reeds Yalla troostte zich daarover op deze wijze: de grootheid 
van Rome :J..igt niet· in het bestuur1 rnaar in zijn taal. Daarmee werd het 
Humanisrne - -;want het Christelijk Humanisme nam d.eze wijziging over - echter 
een taalbeweging, die als ideaal in haar vaandel schreef; de handhaving 
van het LaUjn. Nu is kennis van ·het Latijn, eYenals die van het Grieks, 
van grote waarde voor de ohtwikkeling van de wetenschap: we kunnen niet 
verder komen, indien we de geschiedenis niet go~d verstaan, en de geschie- , 
denis der Westeuropese cultuur valt slechts grondig na te gaan, wanneer 
men de bronnen kan raadplegen, die tot plrn.1500 vrijwel alle in een dezer 
talen geschreven zijn. Maar dit in te zien is iets anders dan hst pogen, 
talen,d.ie niet meer gesproken worden en in zoverre 11 d.ood" zijn, in de 
leidende kr.ingen der maatschappij tegenover de volkstaal te willen hand
haven. Uiteraard had een dergel~Jk streven, vooral buiten Zuid-Europa, 
geen to&komst. Vandaar dat dit Humanisme, anders dan het vroegere, niet 
meer ken_ inslaan bij het volk. 

B. Tegenover dit alles stond dan 'de Refor~e. Deze hac, negatief, 
geleerd van de .Praereformatie: -de opstanden in Engela.nd, en cie Hussieten
oorlogen waren verschrikkelijk geweest en Luther c.s. begrepen, dat het z6 
niet moest. ' 

Ook de Reformatie weet zich vetwant met A~~~tj.JlUS. r:.a.a~ dan in dezen 
zin dat men hem waardeert, voorzover hij in zijn latere werkon de Schr'ift 
liet spreken. De Reformatie is nl. in principe niet r'"'n teruggrijpen naa.r I 
de Eerste Synthase, maar een terugkeer tot God. In het centrum van haar 1 

belangstelling staan dan--ook nie·t ·horizo;.t;le inter-mena-chelijke verhou:. 
dingen, maar de verticale van 1a1ensch en Kerk tot God. Dit vindt men gelijke
liJk biJ Luther en CalviJn,, daarentegen minder bij Zwingli~ die nogal veel 
van de menSChen der Eerste Synthese hield,, al gree~ co~hij daarbij graag 
op Augustinus terug. 

Nu waren er natuurlijk - want niet .allen zagen even scherp - destiJds 
ook nog wel anderen die dit deden.- De grondtoon is -dit echter niet. Want 
wanneer Butzer b.v. zich tegenover Calvijn op de patres beroept, antwoordt 
deze heel nuch:ter~ "heb ik hun niet genoeg eer bewezen door hen te noemen?" 
Men ziet,, dit is geen zweren bij voorgangers, maar hier is 1r..deJ?daad ultge- · 
gaan van het woord Gods. Men kan dat wel noemen het -formele principe van de 
Reformatie, voorzover deze zich tegen de macht eer trad.Iti'e bij Rome keerde, 
maar met deze terminologie moet men voorzichtig ziJn~ Want het woord van -God 
heeft een betekenis, evenals ieder woord. E~ in dit geval reikt de betekenis 
wel zeer ver. Daarom is deze houding niet louter formeel. Dit woord spreekt 
ens nl. van de maJesteit Geds in schepping '.Jn '\-!e~-:: vi11g; van Zij:J Rochtvaardighei 
die Zijn wet handhaaf't, het Liefdegebod, waaraan we sinds den zondeval niet 
kunnen voldoen; en van Zijn liefde,, die de sohuld de.arin heeft thuis gezocht 
biJ Zijn ZoG~,_-~ en nu door Hem ens den Geest geeft, zod.at we althans beginnen . 
naar dit gebod te leven. Dat is de grondg~te der Reformatie. Een leven ff 
uit de vrij_heid,, verworven door _bet Kruis. Weg met al dat slaven en sloven 
om door goecawerken den hemel te verdienen! Want onze goede werken zijn v..rucht . - -van de genade Gods, zodat, voorzover we ze opmerken - wat secundair is -, we 
ook voor die werken Hem behoren te danken. naarbij verwart de Reformatie de 
alwerkzaamheid Gods bij de levendmaking -niet mat de alleenwerkzaamheid ener 
universele actualiteit in de monarchiaansche ontologie: "geestelijk dood11 

is niet "potentieel levend" en Gods genade niet het ui~eraard on-nisbaar univer
seel-actuee-1 correlaat van dergelj.Jke potenties·: van de monarchiaansche uit
lopers der Praereformatie waren de Reformatoren allerminst gediend! 
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Helaas hceft de Reformatie inzonderheid in de wijsbegeerte lang niet 
zoveel invloed gehad als de Contra-Reformatie van Roomse ziJde, en het 
vrijzinnige. ~istendom, dat tussen Rome en de Reformatie in kwam te 
staan, omdat geen dezer twee daarvan gediend was. Hier jf~~~~s de voort
zetting van de oude Synthese-philosophie, maar, in hae~en zjn. 
Ik denk hier aan het monarchianisme, waarop ik op dit ogenblik helaas 
niet verder kan ingaan, maar dat uit Ital!~ verdrev~n en door de Italiaanse 
vluchtelingengem~enten in Zwitserland afgewezen, via Polen, Posen enz. 
·1eel aanhang wist te verkr.ijgen, een beetje bier te lande, maar vooral 
in Engeland en Arr.erika, waar de unitari~rs nog een factor van beteken1s 
ziJn. 

. tr'·\ '.£!~~2!L ~!:!~~' 2•LHJ2_~~-!!~:L!:'!H~!!~!~~~ ft: & • ; !tl;lk a#;/ 4-t Witt tJ Ot- "~ t r-s L". ~~ Cl t'~ 
~~ De term rationalisrae betekent: overschatting van de ratio. Maar wat · 

1lbetekent ratio? Ratio is: "Rede", d.w.z. verst~d, toegerust met apriori's. · 
'"Ratio" is dus een links begrip. Het is dan ook een bliJk van gebrek aan 

bezinning, wanneer men de probleamstelling aanvaardt: "Hoe is de ver-

\\ 

houding van geloof en rede?" :God heeft den mensch niet de Rede, maar het 
verstand gegeven. En eerst het linkse denken heeft van dat verstand Rede 
gemaakt. De Rede is dan ook niet meer dan het product ener illusie. Maar 
van een zeer werkzame. Want er is een tiJd geweest, dat velen die illusie 
koesterden, en in de Rede geloofden! 

De periode, waarin het verstand, toegerust met apriori' s, het .gro!}~!.
b~gr_!p van het wijsgerig denken in West-Europa was, bestrijkt den tijd 
zo van plm.1600 tot ongeveer 1900. 

Het begrip "rede 11 zelf was, naar we vroeger zagen, veel ouder: men 
• vindt het in de betekenis, hier bedoeld, reeds bij Cicerq~ die, daar hij 

\.~' ,:/:'een we:!.nig oorspronkelijk denker was,, den inhoud. van dezen term ongetwijfeld 
ae.n de Griekse wi~sbegeerte ontleende, die het thema der aprioriteit reeds 

~ U, sedert plm.jOO v66r Chr . kende, Sindsdien had dit thema in alle scho:ren--- 1 () 
~ I geregeld vorderingen gernaakt. Het rat1onalisme kwam dus historisch zeker 

niet uit de lucht vallen. Maa~ wat verscha~e bedoeltl thema plm. 1600 de 
overhand? 

uUA\f De gezochte gebeurtenis was de ver 
1'1fV~V f unct ies naar _d_e~ geest of de waarnemin 

voorbereid door die ''an het lo ische ob 
was het werk van Gali el, een Italiaans 
l i sme met ato:nist!ek. 

l~tsing van de eycpische object~
van den kennend~. Deze apriorisatie, 

ect tegen het einde der Middeleeuwen, 
vertegcnwoordiger van het paralle-

De vorde~ir.g, door het thema der aprioriteit hier gemaakt, was nict 
ger i ng: ook g.ua21teiten als geur, klank en kleur behoorden thans,, volgens 
de destijds ree s spoedig he~nde8trom1ng,, tot de inventaris van den 
kennende. Daarmee waren deze qualiteiten echter aan het kenbare ontzegd en 
kwam de baan vrij voor een ontwiklceling die krachtens de destijds gangbare 
eenzijdig kentheoretische benadering van het kenbare,, daarop uitliep, dat 
men het physische ding meende te mogen vereenzelvigen m~t "materie", d.w.z. 
met iets dat nog slechts 11 primair a qualiteite~' bP-zat, een terminolog1e, 
die wel zeer duidelijk haar subjectivistischen oorsprong verraadt: zelfs 
het ve:rschi'.i. tus sen subje-0tsfuncties - vroeger nogal eens 11hebbelijkheden" , 
genoemd - en qunliteiten was bier uit het oog verloren! ~ -

Ook het ~tionalisme heeft z' ~ geschieden:l§. gehad. Deze verstaat men, 
gezien het k~rak"ter dezer periode, het best met behulp van enige kentheo
retische ondcrscheidingen. De belangriJkste van deze distincties is die van 

., den.kende activi"teit en li5nresultaat, wil men ken1nhoud • .,Nu omvat dia inhoud ,, 
vol e s den rationalist nlet .. -een ervari sbe ippen, maar ook de aprio
~ische begr ppen en de ap~iorische oordelen, ~ de ervaring constitueren. 

<t--' Zo verst~at1 men, ~at het Rationalisme, krachtens zijn voorgeschiedenis, 
~nvanke4ijK ster K ~en..!1_adruk legde op dat, wat wij bet resultaat noemen. 

---pit 9ude Rationalisme beheGrste, en!~ele uitzonderingen daargelaten, de situa:ti'"e 
tot ong~yeer 1830. · 1831 sterft·, Hegel, en dat is wel een der grootsten van 
de laatste strorning in dit Oude Rationalisme.- Maar dan komt er iets nieuws: 
mstreeks 1830 b · , an het accent te verle en van den inhoud naar de 
tivite er Red~ . Ook dan zijn er apriori s. Deze d.ragen echter een {12tief 

het zijn ap~iorische me~hodes met }'lellce men op het kenbare afgaat. ' 
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Deze opvatting typeert het Late of Jonge Rationalisme. 

Hoofdstuk I: Het Oude Rationalisme (plm.1600-18.30) 
iilif!= > === / 

In deze eeuwen kan men n9g weer drie stromingen onderscheiden. 
Aanvankelijk was de Rede, met welke men dweepte, de wetenschappelijke. t-eelt.. • 
Deze opvatting had uiteraard slechts zin zolang men de wetenschappelijke 
kennis danig overschatte. Op den duur echter za.gen ook de Oude Ratio
nalisten in, dat de Rede toch niet alleen wetenschappelijk was en er 
ook nog zoiets bestond als niet-wetens ha eli ke kennis, die zij dan 
opvatten als niet-wetenscha~pe iJ e ede. o kriJgt men de wijsbegeerte 
van de ·Aufklarung, van het racticalisme. Dit is de tweede strorning. 
Langzamerhand ontstaat er dan een scherpe strijd tussen Scientialisme -
de technische term voor overschatting van de wetenschappelijke Rede -
en Practicalisme en wordt het nodig, op een verzoening bedacht te zijn. 
Daarmee is dan ~e tijd aangebroken voor het Oude Idealisme, dat Scientia
lisme en Practicalisme met elkander verbindt. 

A. lill.ereerst iets over het Scientialisme. 
Deze richting heerst in den tijd van11 de grate systemen". Tot haar 

behoren, behalve Galile'i, denkers als Descartes, Spinoza, Leibniz en Newton, me 
eveneens John Locke en Berkeley. - pm: 

DescarteSl:s "de man van de anthropologische wisselwerkingstheor1e4 
Hij aanvaardt het makro-mikrokosmosthema~1~hij spreekt van god als van het 
oneindige en van de menschen als het eindige. VoornameliJk kentheoretisch 
ingesteld, worstelt hij hier met het probleem: hoe we komen op het begrip 
net oneindige? En antwoordt dan zichzelf~~dat moeten we wel gekregen hebben, 
want een dergelijk begrip starnt niet uit onszelf. Maar pas echt vast zijn 

~de apriori's;@a.at zijn de ingeboren ideeen, die practische betekenis hebben, 
(E) en vooral de arithmetische waarneden~ a1e scientialistische betekenis be

zitten. Maar beide zijn begrippen en oordelen. Die zweven natuurlijk niet 
los in de wereld ~ zij zijn ·het eigendom van den denkenden geest. Vandaar 

0 het bekende "Cogito, ergo sum" - ik denk, dus ben ik - (WMaar de hoofdzaak 
i s voor Descartes de ingeboren idea, en de arithmetische waarheid; en niet l1 

de geest, die deze twee bezit. Dat is later wel eens door Laat-Rationalis
tische interpretatie geponeerd, maar op de voorgrond staan de apriorisohe 
begrippen, en oordelen. 

Spinoza stond aanvankelijk heel dicht bij Descartes: ook hij was eerst 
aanhanger van de thro olo isc isselwerkin s heorie. Maar reeds destijds 
was hij universalist - hij er ent slechts en substantie - en bovendien 
~sticus. Later is nij, met handhaving van universalisme en mystiek, naar 
het par~~lelisme zonder atomistiek overgegaan. Pas. dan verkrijgt zijn denken 
den bekenden cterk deterministis~ inslag. Tweeerlei verdient hier de 
aandacht . In de eerst e plaats dat de mystiek hier niet met rationalisme ge
paard gaat in dezen zin, dat die twee elkander in evenwioht houden, maar 
dat de A'Zstiek hier zelf rationalistisch is: S. noemt z'n liefde voor het 
z.i. gdddelijke uitdrukkerijk "amor dei intellectualis"; bij den term "mystiek11 

is het dus niet nodig steeds aan gevoel te denken. H~t tweede is dit: Naar 
men weet werd s., die ook' zelf een .Jood was, om zijn opvattingen bit de 
Synagoge gebannen. Minder -bekend echter is, dat deze excommunicatie r eeds 
tijdens de e~rste periode plaats vond: de veroortleling raa.kte dus niet het 
determinisme, maar bet rationa1isme eri de mystiek van S, •• 

Ook Leibniz maakte een ontwikkeling door. Tijdens z'n definitieve en 
meest invloedrijke phase was ook hij een parallelist zonder atomistiek. Daar
door stand hij toen dus dicht bij Spinoza, van wien hij zich destijds dan 
ook nag. slechts onderscheidde door ziJn partieel universalisme: ..evenals bij 
Bruno is z.i. god de centraalmonade of makrokosmos en bestaan de mikI'okosmoi 
uit een veelheid van monaden aan de peripherie, samengehouden door een ~ 
horizontalen substantleien band. 
--- Terwiji de tot nu toe be~rokenen indirect aan den vroegen Aristoteles 
waren ge'6rienteerd, sleet Newton via Kepler biJ Platoon's ennoetistische 
periode aan. Vandaar dat z .1. het lagere met z' n beweging, tiJd en ruimte 
het one indige is, waartegenover dan de - in den makrokosmos goddeliJke -
denkgeest als het hogere staat. Newton is dan ook kentheoretisch wel een 
voorstander van de ervaring, maar niet van het empirisme en de afdrukkentheorie . 
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Empiristisch, zelfs in consequenten zin, daarentegen dacht een van 
Newton's vrienden, John Loeke. Intussen behoort ook hij tot de ratio
nalisten. Want rationalisrne behoe~ niet, zoals bij de tot nu toe be-

!.> sprokenen bet geval was, intellectualistisch te zijn: als tijdstroming 
kan het een verbinding met ond.erling zeer verschillende typen, dus ook 
met bet empirisme aangaan. Evenmin is bet scientialisme noodzakeliJk 
natuurwetenschappelijk: bij de mythologiGerende denkers en monarchianen 
draagt bet een theologisch en bij de consequente empiristen een psycho
logisch karakter. Het consequente empirisme van L. is Aristotelisch, maar 
niet hylemorphistisch. Met Galilei onderscheidt ook L. primaire en secun
daire qualiteiten; daar z.i. ook de laatste van elders moeten stammen, 
redt hij zich met de opmerking~ da.t God aah bewegingen ook van die voor
stellingen kan verbohden hebben die met de beweging geen overeenkomst ver-
tonen. . 

Tenslotte Berkeley. Als psychomonist is hij niet de enige, maar wel 
de belangrijkste vertegenwoordiger van een richting, die pas toen opkwam. 
Hoe zit dat? Ter beantwoording van deze vraag is het nodig iets dieper 
op het monarchianisme in te gaan. Deze richting telde nl. reeds ± 150 na 

'

Chr. zowel op den niet-Platoniserenden als op den. Platoniserenden vleugel 
verscheidene typenyEen dezer typen nu had den actuelen den1cgees,.t der 
laatste conceptie van AristoteJ.~s ~oor levensgeest vervangen. Deze wijzi
ging hield in, dat het actuele veel verder afdaalde: de levensgeest maakt 
niet met den mensch, maar bet het materiele sooma van de plant contact, 
zodat hij mede de psyche van mensch, dier en plant - men is bier in laat-
Aristotelisch milieu! - 6mspant. De psyche was echter volgens het monar
chianisme individueel. Dus bezat bet actuele, hoewel aan de naar de godheid 
gekeerde piok universeel, aan den benedenrand individuele uitlopers. Het 
p~tenti~le was bier dus, anders dan bij Aristoteles, Eiet lsyche en ~ooma, 
maar u1tsluitend sooma, en evenmin vorm ~n materie, ~a leen maar materie. 
Pit rmfteriele sooma nu was volgens de vroegere monarchianen van dit type 
en principe der in het actuele voltrokken individualisatie en drager van de 

s chische objectsf'uncties. Sinds men echter ook in dit milieu de "secun
dairc" qualiteiten met a lei als aprioriscb zag, restte voor het materHHe 
sooma nog slechts eerstbedoelde rol. Zo werd het - doch pas nadat bet ratio
nalisme ook in bedoeld spiritualistisch monarchianisme was doorgedrongen -
mogelijk, dat men in deze omgeving op de gedachte kwam, dit sooma als over
bodig te schrappen. Dit gebeurde dan ook prompt, vrijwel tegeliJk op beide 
vleugels van bet monarchianisme! Zo restte voor dit "immaterialisme" alleen 
een gpd.heid bene~ens een actuele spiritus - naar boven universeel en naar 
beneden individueel - met bewustzijnsinhouden, die het niet-Platonisereruf 
type - Berkeley - 11 1Clee®n" noemde. 

B. De practic ale stroming - de Aufkl'~rung -. ·: 
Al vrij spoedig kwam er een reactie tegen het Scientialisme, dat immers 

dP practijk toch eigenlijk door de wetenschap te rege~n achtte. Dit laatste ~ 

echter is uiteraard onmogelijk: de practijk kan wel resultaten, door de 
wetenschap bereikt, gebruiken, maar men moet niet vanuit de wetenschap 
de practijk willen gaan regeren, die · immers bet verst met practische 
ervaring komt~it inzicht brak zich mettertijd ook in bet oude rationalisme 
baan. Vandaar, dat de Auf'kllirung in dit opzicht iets op het scientialisme 
voor had. ~ovendien kwam er door de waardering voor de practische kennis 
rechtstreeks aandacht vrij voor boven-analytische wetskringen, onder weike 

f : deze kcnnis ressorteert: · techne en taal, sociaal en economisch leven, het 
\J aesthetische, bet recht, bet ethische en bet pistische,, bet kreeg alles zijn 

kans. Da~rom ontplooide zich bet Rationalisme tijdens de Auf'klarung veel 
breder dan tijdens het Scientialisme. Maar omdat bet rationalistisch bleef, 
was het juist daardoor des t8 gevaarlijker. Vandaar dat, terwijl bet Scien
tialisme onder de Christenen zijn duizenden had verslagen, de Aufklarung 
haar tien- en honderdduizenden meetroonde, ·getuige o.a. de opkomst en bloei 
van methodisme en pietisme. 
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De synthese telt in deze periode naast bewegingen als h¢Jansenisme 
in FrankriJk en die van Wesley in Engeland en van Spener in Duitsland 
ook enkele diepere geesten als Pascal en Hamann. 

Eerstgenoernde is ook in onze kringen nogal geliefd. En daarvoor 
bestaat enige reden: P. sluit in rneer dan ~~n opzicht biJ Augustinus 
aan. Toch ziJ men voorzichtig: wanneer P. bet hart tegenover de Rede 
stelt, dan bedoelt hij met de Rede de scientialistiscbe Rede, en met 
bet hart bet psychische dat tegelijk met den nous naar boven gaat en 
hier practicale Rede ~. Dus mag men hem vooral niet interpreteren in 
zuiver Schriftuurlijken Zin: tenslotte was Pascal in den grond der zaak 
een moralist. 

lets dergelijke heeft men bij Hamann. Deze maakte in zijn leven 
een bekering mee; en dan niet een van de zonde tot de deugd: teleurge
steld door bet milieu, waarop hij vertrouwde en waarin plotseling 
ernstige zonden openbaar.werden, heef't biJ ingezien, dat men niet op 
menschen bouwen kan en mag. H. was dan ook een christen, die allerminst 
van de zelfverzeker~id der AUfklarung gediend bleek. Toch kwam ook 
hier de wijsbegeerte niet boven den geest des tijds uit: contradictoir 
denkend en speciaal aan de taal ·georienteerd, onderscheidt H. ~ognitieve 

· ectieve taal; in beide schuilt z.1. echter kennis, waarbiJ dan 
in eerstbedoe de een wetenschappeliJk en die in de affectieve taal 

een practicaal karakter zou dragen! 
.J 

/'.'.2-- De belangrijkste vertegenwoordigers der Aufkl'arung echter, zoals 
'---- Hwne, Voltaire en Rousseau, stuurden duideliJk in linkse richting. 

Hume, slechts een ~epticus met betrekking tot de vermeende zekerheid 
van bet scientialisme. dacht steeds empiristisch. Eerst aan Locke ge'6rien
·teerd, sloot hij later bij Berkeley aan; vandaar dat hij nu de ma.thesis 

4-- t ot re la ties der apriorische idee~n herleidt, maar op het gebied van de 
""'- kennis door ervaring verkregen het bestaan van materie niet gewaarborgd 

acht en het onderstellen van causaal verband binnen het ma.teri~le als 
resultaat ener extrapolatie van de gewoonte bij de verbinding van voor
stellingen ziet. 
• Voltair8 ~n Rousseau verschillen onderling vrij sterk. V., die her-
haaldeliJk van standpunt veranderde - eerst a.ls intellectualist aanvanke
l i j k aan het ennoetisme van Newton en later aan het parallelisme van 
Lei bniz ge'6rienteerd, gaf hij mettertiJd d!ens theorie, volgens welke 
viel te bewijzen, dat deze kosmos de beste van alle werelden is, ender 
den i ndruk der aardbeving van Lissabon, voor het meer voorzichtige empi
r isme van Locke prijs -, bleef tech steeds het thema van den vooruitgang 
t r ouw;@aarentegen critiseerde R., reeds vroeat spiritualist, telkens opnieuw 
de cultuurverheerlijking van velen zijner tijdgenoten. Maar dit verschil, · 
dat t rouwens reeds bij de Praeplatonici valt aan te treffen, overschatte 
men niet: de felste aanvallen van beiden golden naast bet scientialisme het 
christelijk geloof; bovendien baande y. 's ironie het oad yoor R.'s religie 
van het sentiment ~ evenals het hart biJ Pascal niet anders dan de p~acticale 
r ede -, gelijk in de politiek de negatieve critiek der Gironde het bloedig 
verzet der J acobijnen wakker riep, dat mettertijd via het schrikbewind van 
Robespierre tot de militaire dictatuur van Napoleon zou leiden.) 

C. Het oude Jdealisme. 
De spanning tussen scientia1isme en practicalisme vr 

daar dat ant c.s. et nodig achtten een poging te ondernemen die twee met 

' 

elkander ~e verzoenen •• ~a.ar beJ4e ;-ichtingen yan apriorische redewetten uit
$ingen, lag de oplossing daarin dat men een antinomie tussen theoretische 
en practische rede aanvaardde. • ' 

De vader dezer stroming, ~ (1724-18o4), dacht enno~tistisch: vandaar 
z 1n waardering voor Newton. Intussen was er meer dan edn verschil: terwijl 
N. een(niet-ext atisch)Neoplatonisme huldigde, sloot K. indirec~ b1J het late 

\..... Mesoplatonisme aan - vandaar, dat de a rioris, door N. uitsluitend i odde 
li.ken denkgeest aangenomen, vo gens K. mede in dm.mensc elijken voorkomen -; 
boven en stond K. inza e de ver cu 1ng van e ees en psyc in makro-
en mikrokosmos even anders dan N.- dit verschil gaat op een wiJziging van 
Plato binnen diens enno~tistische phase terug-. De verbinding van beide af
wijkingen had tengevolge, dat K. in z:U'l Xritik der reinen Vernunft, die zijn 
leer omtrent de wetenschappeliJke aprior1's bevat, aanschouwings- en denk
vormen onderscheidd~. Het voornaamste is intussen dit, dat K., bliJkens z'n 



- 37 -

Kritik der praktischen Vernunft, behalve deze wetenschappeliJke apriori's 
ook practische erkent en, getuige z'n Kritik der Urteilskraft, deze beide 
groepen combineert. Zelf formuleerde hij dit eens aldus, dat hij het 
gebied der wetenschap had beperkt om ruimte te maken voor het geloof. 
Ma~r dit geloof was niet anders dan het moralisme der Aufk~arung, zodat 
ook de combinatie binnen de Rede kon worden gezocht. >< 

Behalve de door K. voorgestane ennoetistische verbinding van scien
tial i sme en practicalisme waren er uiteraard nog heel wat andere combina
ties van deze twee stromingen mogelijk. Nu was K. de eerste geweest, dus 
ging menigeen door hem heen, inzovcrre als hij aan K. het idealistische 
thema ontleende. Maar men kon uiteraard ook buiten hem om zich de ver
zoening van scientialisme en practicalisme als ideaal stellen. En ook 
waar , zoal s bij J.G.F.ichte, Schelling en Hegel,rechtstreeks verband met 
K. valt te constateren, zie men in hun work en de opeenvolging daarin 
vooral niet ecn soort evolutie binnen het oude idealisme: eerstgenoernden 
belandden tegen het einde van hun leven bij het Platoniserend monarchi
anisme en H. was reeds vroeg een contradictoir denker. Zo wisten ook in 
deze tijdstroming de oude typen zich naast elkander te hand.haven. 

Hoofdstuk II: Het late rationalisme (plm.1830 - ong.1900) • . 
Ook dit rationalisme overschatte de rede. Maar deze term verkrijgt 

nu ~ctiev~n zin. Vandaar dat de apriori's thans niet meer begrippen ~n 
oordelen, maar methodes ziJn. 

Om dezen gang van zaken te verstaan lette men op het niet~wijsgerig 
leven. Hier bewerkte de uitvinding van de stoommachine de verplaatsing 
der i ndustrie van de particuliere woningen der arbeiders naar de fabriek. 
De Restauratie trachtte dan ook tevergeefs de klok terug te zetten: de 
Juli-opstand (1830) betekende de aanvankeliJke en de Februari-revolutie 
(181~8) de definitieve mislukking van dit pogen. En positief was het ·woord 
thans aan regeringen, die op de wetenschap van technici steunden. 

Het late Rationalisme doorliep, in versneld tempo, dezelfde route 
al s het vroege: ' op het scientialisme der positivisten volgt de praxisleer 
van het neopositivisme, waarna bet neo-idealisme opnieuw beoogt de diver
gerende stromingen bijeen te houden. 

A. Het positivisme7 
~ vador van het late Rationalisme en tevens van het positivisme was, 

daar gelaten enkele voorgangers in de 18e eeuw die het getij niet mee 
hadden gehad, Auguste Comte (t 1857). Als aanhanger van de wisselwerkings
theori~ f ulmineerde hij zowel in z'n phytologische als in z'nZ0'6logische 
phase t egen de metaphysica van louter kosmologische Aristotelici onder z'n 
geestverwanten als St.Simon. Derhalve vercenzelvige men positivisme niet 
met afkeer van metaphysica. 

De a_cccntuering van de activiteit der rede bracht echter voor bepaal.de 
t ypen van het positivisme eigenaardige consequenties mee. 

I n di t verband zij in de eerste plaats gewezen op bet evolutionisme. 
Zolar.g de rede primair als resultaat werd gezien mocht men van 'voor uitgang" 
dromen, maar had het geen zin, het thema der evolutie op haar toe te passen. 
'rhans werd dit ande~s. Niet dat iede~e positivistische conceptie aan dit 
thema een plaa\; s kon inruimen. Want "evolutie" impliceert tal van onderstel
linge~ . In de ecrste plaats e9n g.enatische mcthode van denken; vanda~, 
dat a it begriP"biJ ¢loutor kosmologische groepen niet vogrkonrr-en het evolu
tionisme dan ook nimmer materialistisch is, Voorts onderstelt evolutionisme 
monisme : het streven het hogere. hoe dan ook, uit het lagere te verklaren, 
is een uitloper van de poging, ~eelheid uit eenheid af te leiden; vandaar dat 
men bij dualisme niet zinvol van evolutie spreken kan. Ten derde vergt 
evolutie r:en proces in opwaartse richting: occasionalisme en enno~tisme 
kennen dan oak slechts devolutie. Tenslotte zegt de term"evolutie'; dat het 
~n uit het antler voort,komt; daarom kan ook een monisme als de anthropolo~ 
gische wisselwerkingstheorie, die in het hogere slechts van een denkgeest 
wee~, deze activiteit niet ui~ een lagere afleiden. Ondanks d~ze beperkende 
voorwaarden rest vbor het evolutionisme ·een veelheid vap con~epties. De 
oudste zijn di.e der zo'a·10 ische en h olo' is e'rkin • De 
eers.:te, -vertegenwoor 1g oor de Lamarc po eert 'de erfel1.1kheid van ver
worven eigenschappen; tweede, die van cfi.Darwin stamt, gaat uit van de 

~ 
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_stelling, dat het sterke ~et zwakke overlee~ en komt sociologisch 
dus neer dp een niet-mythologiserend correlaat der oude leer van het 
recht van den sterkste. 

Een tweede mogelijkheid, door het positivisme geopend, was een 
nieuwe ontplooi'ing van comnrunisme, socialisme en anarchi.sme. Deze 
richtingen, in kiem reeds tiJdens de Praeplatonicf be~end, :kregen 
thans, tengevolge van de ingriJpende wijziging van het oeconomisc~ 
leven, een onge aijlffee -ns, getu ge e op red~f'l van MQ. in ens 

s'te pe!'1ode ,_ e~z·Ot!dh-on e-n Ba:Kounin. G~en dez~r drie dacht gene
tisch; o0k eerstge~oemde niet, die reeds vro~g met Hegel brak en naa.x:. 
een louter kosmologisch dualisme overging: z n ~economistisch positi
visme is dan ook noch materialistisch·, noch dialectisch. - Niet mate
rialistisch: M. was niet een monist; en· evenmin dialectisch: wat hier 
in de litteratuur voor dlalectiek doorgaat is niet anders dan een aan 
de Eleaten geori"enteerde eristiek, die, "natuur" en "positieve wet

0 J 
· als tegengestelden ziende~ de eerste met de vreedzame proletariscbe 

· c ap, a ere me cfe mac ht van s rr:,ranm~ a sm 
vereenzelvigt.- Vandaar dat de prognose van Marx neerkomt niet op 
een synthesis van thesis en antithesis, maar op eeilVerdwi nenvan een 
d~wee tegengestelaen - he€"" kapitaal - , waarna een assen cize maat-=
schappij zal overblijven. Een en ander droeg aanvankelijk nog een 
positivistisch karakter: Marx wilde destijds nog het socialisme "van 
utopie tot wetenschap verheffen". 

B. Het neopositivisme. 
~ze s£roming verhoudt zich tot de onmiddelliJk voorafgaande zoals 

de Aufkrarung tot het scientialisme der 17e eeuw. De grote klacht tegen 

7 

het (oude) positivisme ingebracht, lu1dt dan ook: de praxis komt tekort 
Vandaar dat hier herhaaldeliJk ook de norm, zij het tot waarde versubj~cti-
veerd. aan de orde kornt. · 
, Hier en daar raakte deze critiek bet eigen verleden van een denker: 
~bij_ Marx, die mettert1Jd z'n ideaal niet meer in wetenschappelijke 
richting uitwerk~ , ma emagogische paden insloeg. -

f
-~ - -itnderen waren reeds vroeg he£' neopoS'l'ti visme oegedaan. Tot deze 
groep behoorden o.a. Dilthey, Brentano, Wilb.Wundt en Heymans, die alle 
vi er mede voor de psychologie van belang waren. 
~-- _.D.iltbey (gest.1912) aanvaardt de prioriteitslee~ in vitalistischen 

zin. VandKar z'n afkeer van iedere psychologie die 11erkl'art 11
• Want een -

dergelijke methode acbt bet mogelijk in de psycbologie matbesis te ge
bruiken. Maar dit kan niet: het mathematische is irmners beperkt tot de 
wetenschap inzake het lagere. De psyche echter streeft opwaarts en omvat dan 
niet uitsluitend willen en denken, maar, vitalistisch, evenzo de phantasie. 
Vandaar dat bier slechts een wetenscbap bruikbaar is, die niet causaal wil 
verklaren, maar analy~erend-beschrijvend te werk gaat. Hoger dan beide 
soorten van wetenschap echter staat de wereldbeschouwing, in welke de wijs
begeerte drie typen onderscheidt: het wetenschappelijke, het aanvoelend~ 
~derende en het willend-beslissende. 

fttwi~ Oak Brentano was steeds neopositivist. Uit Rooms milieu stammend, 
ttanvaard~e hij eerst een bijzonder type van consequent empirisme: het den 
{See st immane.nte logische object wordt door de anima intellecti va op -ver'-
scbillende manieren benaderd - leer der intentionele Akte -. Later brak 
B., gevolgd o. a . door Husserl, met het empirisme en ging hij, met hand
having van z'n leer der intention~le Akte, naar de (anthropologische) 
wisselwerkingstheorie over. 

Wilhelm WundtJ de vader der Leipziger school, huldigde een parallelisme 
met atomistiek. 

Tenslotte nog een ook in het buitenland bekende landgenoot, nl. G.Heymans, 
die j at'enlang, als boogleraar in de wijsbegeerte te Groningen, het psycho-
monisrne huldigde. 
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C. Het Neo-Idealisme. 
Daar e ver OU - ng van het Neo-positivisme tot het Positivisme 

dezelfde was als die van de Aufklarung tot het Scientialisme der 
17e eeuw, valt het te verstaan, dat, omstreeks 1870, ook in het late 
Rat.i.Q.Aa.li-sme spanning tussen de overschatting van de theoreti~cbe 
e d::Le. va,n.-Oe praet!sohe rede weer groot was. Ook thans was men -er 
op bedacht, die spanning te breken. En naar het voorbeeld van Kant, 
ging men opnieuw den idealistischen kant uit. Zo kwam bet tot Neo-
Idealisme. ..-- -

In de anthropologj ache •·risoe±wePk~ngetheoPie treft me Husserl )'r;) 
( + 19)8) aan. Tenminste, in zijn eerste periode. Aanvankeli it1g" t::!) • 
van Brentano, ruilde hij diens Neo-positivi~me voor Neo-Idealisme in. 
Husserl is echter aan dlt Neo-Idealisme niet altijd trouw gebleven. 
Later ging hij nl. over naar bet parallelisme zonder atomistiek; hiJ 
denkt dan monadologisch, in dit opzicht Leibniz en den vroegen Bolzano 
vol gend. 

Het parallelisme ~t atomistiek is in deze stroming vertegen
woordigd door de Marburger School: H.Cohen (+ 1918) en· E.Cassirer(+ 1945). 
En het_ monarchianisme door figuren als Wilhelm Windelband (+ 1915) 
en Heinrich Rickert (+ 1936); eerstgenoemde sloot bij Schleiermacher 
aa.n en maakte daardoor een meer syntbetischen indru.k dan Rickert, 

n bet Neo-idealisme had bet Rationalisme zijn hoogtepunt bereikt. 

die aan J .G .Fichte - in diens laatste periode - was ge<:srienteerd. ___ \~lo· 

( ; 
Bovendien beschikEe et over tal van begaafde vertegenwoordigers. Een 
tij dlang kon het dan ook schijnen, dat met deze richting het laatste 
woor d in de gangbare wijsbegeerte was gesproken. Hier te lande had het 
+ 1920 aan de Rijksuniversiteiten zelfs alle katheders bezet. 

·· Toch had zich binnen het subjectivisme bier en daar - men denke 
b.v. aan Nietzsche en Kierkegaard - reeds een wending voltrokken, die 
binnen korten tijd hand over hand aan invloed zou Winnen. 

De term is negatief, maar niet onjuist: het front is hier niet 
tegen het universalisme, maar tegen het rationalisme gekeerd. Daarmee 
strookt de houding van menigen auteur, die de oorzaak van alle fouten 
in het leven, en vooral ook in de wijsbegeerte, bij de rationalisten 
zoekt. Er} daar het irrationalisme tegenwoordig in de mode is, neemt 
menigeen een en ander argeloos over. 

Nu is het, naar uit het voorgaande duidelijk zal ziJn, allerminst 
mijn bedoeling een woord ten gunste van bet rationalisme te spreken. 
Dit impliceert echter allerminst, dat het juist is, bet rationalisme 
tot zondebok voor de crisis in het West-Europese denken te maken. 

· Reeds historisch valt deze houding moeiliJk te verdedigen. Het 
rati.Qnalisme i~rs is in de ~eventiende eeuw opgekomen; dus zoU:-Ware 
de bier aan de orde zijnde opvatting juist, de fout zijn hersteld indienmen 
in de geschiedenis der gangbare wijsbegeerte tot de Renaissance of 
het late Humani.sme terugkeerde. Maar wanneer men de gescbiedenis goed • 
bestudeert, bli.}kt dat de moeilijkheden dieper schuilen: geen rational1sme 
zonder voorafgaande ontwikkeling van het aprioriteitsthema, en deze 

( 

laatste wortelt op haar beurt weer in de wetsidee der Griekse wiJsbegeerte~ 
Ook systematisch is de critiek van het irrationalisme op het · 

rationalisme oppervlakkig. Want de accentuering van bet onderling ver
schil heeft slechts zin wanneer men de gemeenschappelijke basis in 
het oog houdt. Welnu, het irrationalisme is - daar el te ele com-
b naties met het ob ec v sme - evenzeer subJectivistisch als het 
rat1onalisme. Wanneer men dUs he probleem aanvaardt: b Rationalisme bf 
IrrationaUsme11

, en denkt!' "uit deze twee dien ik een keus te doen", 
moet men goed weten, dat men een dilemma aanvaardt binnen het Sulj3ctiv1sme! 
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Zodat, wat men ook kiest, men altijd verkeerd is. Geheel deze probleem
stelling is dan ook voor een christen onaanvaardbaar. Even onaanvaard
baar als indertijd bet dilemma der N.S.B.: 11Mussert of Moskou" op 
politiek terrein. Tegenover dergelijke probleemstellingen past dan 
ook slechts de houding: 119een van beide ! Er is geen keus biJ ! ' 

In de tweede plaats: het loopt niet zo'n vaart met de bestrijding 
van het Rationalisme bij den Irrationalist, als het er wel eens uit
ziet. Er is geen sprake van, dat het moderne Irrationalisme bet begrip 
1. Ratio 1

' eens echt ontleedt, zoals ik boven heb getracbt te doen. 
Men onderscheidt nl. niet verstand en Rede, in dezen zin, dat men 
zegt: de Rede bestaat alleen biJ de gratie van een bepaald soort sub
jecti visme, dat aa~ vet•st-e.~apriori' s toedicht. Heel die critiek 
vindt men bij de Irrationalisten niet. Hun standpunt komt dan ook 
slecbts bierop neer, dat men bet Rationalisme aanvaardt, maar alleen 
ie~s van bet -isme afdoet. Men zegt: die "Ratio heeft alleen betekenis 
voor een bepaald gebied. Bij de afbakening van de grenzen verschilt 
~en, maar op dit punt is.men het goed eens: de Rede moet eens een 
toontje lager gaan zingen. Dus de Rede ziet zich niet de deur gewezen; 
ze mag alleen niet meer de eerste viool spelen en zo bet koor overstemmen. 
U voelt: dit mag dan critiek op bet Rationalisme zijn, maar de Ratio 
blijft! 
~ En dan in de derde plaats. Men zet zich af tegen het Rationalisme. 
Datgene in het subject, waarop men dan wel zijn vertrouwen stelt wordt 
dus v66r alles als "niet-redelijk" gequalificeerd. Zonder nadere bepaling 
is een en ander zuiver negatief. Bovendien kan men bij de uitwerking van 
deze negatie meer dan ~en kant op: "niet-redelijk'' , dat kan beneden het 
verstand zijn - dus beneden-analytisch; het kan echter ook boven-analytisch 
zijn, indien men dan maar de retrocipaties loochent. Zo wandelt men hier 
in een bedenkelijke vaagheid van begrippen. 

Wil men te dezen tot enige helderheid komen, dan zal men ook in dit 
geval veranderende tijdstroming en blijvend type dienen uiteen te bouden. 

Wat de tijdstroming betreft onderscheide men bij bet irrationalisme 
drie richtingen: het Pragmatisme, de Levensphilosophie en bet Existentia
lisme. 
----A. Het ~ragmatisme. 

9Van derie genoemde richtingen staat deze nog het dichtst bij bet 
rationalisme. Het pragmatisme redeneert nl. als volgt: ';Kijk eens, de 
Rede heeft wel zin; je kunt niet experimenteren zonder het rationalistisch 
wetenschapsbegrip. Maar, je exp~rimenteert. En waarom experimenteer je? 

( 

~ en met je resulta.t.en w 1 je de racti k dienen • De wetenscCiB.p wordt \ ? 
Je experimenteert, omdat je een vraag hebt, aan de practijk ontleend, ( 

hier dus alleen aangeprezen, in zoverre zij practische doeleinden na
streeft. 

Nu werpt de wetenschap inderdaad belangrijke vruchten voor de prac
t ijk af:· men denke slechts aan de toepassing van de electriciteitsleer 
der pbysica op bet verkeer met tram en trein. Evenmin mag de waarde van 
het experiment voor het wetenscbappelijk onderzoek worden onderschat. 
Maar deze twee mogen niet worden vereenzelvigd. Want wanneer de man van 
wetenschap experimenteert is bet hem daarbij in de eerste plaats om de 
onderscheiding ener veelheid van oorzaken te do~n: · door sorrunige oorzaken 
uit,te scha.kelen treden andere duidelijker aan bet licht. Derhalve is 
oo.~ in het wetenschappelijk experiment - dat men geed .van het techniscbe 
onderscheide - de waarheidsvraag primair. 

Het pragmatisme echter eidt deze twee soort 
~ •\ ~t vol oende en kent voorts aan de techn~ bet prae boyen de wetenschap 
r~ .I/ ~. paardoor meent het de waarheidsvraag tot~ een QUaestie Van practisch 
~ l/fU:rt te kunnen herleiden. 

Tegen dezen achtergrond bevreemdt het niet, dat de conceptie van 
den vader dezer stroming, die aanvankelijk vooral in Amerika ingang vond, 
Ch.S.Peirce (+ 1914) biJ bet technicisme der zoologische wisselwerkings
theorie aansloot. Diqht bij Peirce stond, altbans in zijn eerste periode, 
'lilliam James (+ 1910), die, van de phytologische wisselwerkingstheorie 
uitgaande, destijds leerde: we huilen niet omd~t we bed~oefd ziJn, maar 
we ziJn bedroefd omdat de tranen in de ogen komen; later echter is James 
naar bet occasional isme overgegaan. Verder van Peirce stonden Dewey (+ 1952) 

( 
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dacht,alsmede Pa!{low (+ 1936) en Watson, van wie 
bet communistisch naturalisme aan
materialisme is getlrienteerd • 

.:::...::::..=.:;:-=..;.::...=.::~.Q_~-::::.:;:.::.:-==---e-~=..!._;.=.;:::...::..-=:r~a~m~a::..::.tisme. Het neemt het niet 
op pragmatistische . houding , ~en 

opzichte van de wetenschap aanvaaTden, maar niet als het laatste ; 
woord. H~ aat h._i. nl. om het 11 leven1 ~ , en niet om de 12ractiJk. Bij V 
dat 1

• 1event. denkt men dan soms aan e v ale - -dat beneden bet 

'

analytische ligt en door het Rationalisme ve.rwaarloosd werd -; het 
kan echter ook het bogere zijn; dan is bet maar de vraag hoe men het 
verloop van de Ratio beQaalt. 
· Bergso11 (;.; 194t), de vader der Levensphilosophie, behoorde bij 
de instrumentistische prioriteitsleer: de Rede bemoeit zich uitslui-
~gebied der mathel:!!~tische wetenschap. En · dit terre1n 

is be per kt tot bet lagere, ..nader tot het physische en h~t_organische. 
Doch bet echte lev~n vindt men daar, waar ffien-d:temathematisch-georien
teerde natuurwetenschap achter Zich laat; bier werken het instinct 
van het dier en de intuitie van den mensch. De Ratio ziet zich dus 
o~~ bier niet de deur gewezen: ha~r gebied wor dt beper~ tot het ....)l. 

_ a ere, tot wat men bier dan als ''dood" tegenover dat ' leven stelt. 
Intussen vergete men niet, dat hier tot net dode ook het org~nische 
behoort: Bergson was psycholoog, niet bioloog. Een en ander ging hier 
gepaard met een niet-extatische mystiek, die aan het slot van Ber.gson's 
leven verbinding met Rome mogelijk fuaakte. ,,-- -~ 

Even anders staat het bij iemand als . Sprang~.)Als vitalist rekent 
deze nl., op het voetspoor van Dilthey, ook~e-p~antasie tot het hogere. 
Daardoor is het lagere gebieQ., dat aan de Rat.io wordt overgelaten, hier 
iets meer beperkt dan biJ Bergson. 

Tot de Levensphilosophie ~horen ook denkers als Klages(+ 1956), 
een mythologise~~nd dualist met transmigratiethema, en de bekende natuur
kundige Einstein) (+ 1955), een parallelist zonder atomistiek. 

~· Te11$Iotte bet Existen isme. 

11.B. • 
Deze s rom ng s ot nu toe de laatste in het Irrationalisme. Ook 

hier is weer - - subjectivist1sch - aanvaarding van de Ratio, maar alleen 
yoor een beperki -geb1eg. bit terrain omvat hier echter vrij veel. Het 
is volgens-het -exist_entialisme nl. niet beperkt..tot het gebied van de 

·. 

hat.uu~w:_e~n§chf!P in engeren of ruimeren Zin: de Ratio beheerst ook 
de or__ganisatie in het leven:- Men zfet dus, terecht, ln:-dat organisatie 
niet gaat~zonder verstand. Voorts neemt men verstand in den zin van 
Rede; derhalve: ~k or€lan1satie is afhankelijk van de Rede •. Dus moeten 
ook de organisaties Worden gedisqualificeerd. Ik moet oppassen, dat ik 
mezelf niet verlies aan bet voorhandene, dat door de natuurwetenschappen 

.wordt onderzocht, maar ik meet evenzo toezien, dat ik me niet verlies 
aan de wereld van het "men1

'. , met haar 11 algemeen-geldende''. Want ook dit 
l aatste ressorteert onder de 1tratio11

• Men vereenzelvige het dan ook 
vooral niet me~t 11het onvoorwaardelijke", het existeren, dat pas de 
:
1ratio11 te boven gaat.- "Existeren" betekent op zichzelf concreet, dus 
individueel best-a.an; dit implic~rt intussen niet, dat het existentia
lisme noodzakeli.Jk lndividualist!sch is: o.a. bij Jaspers en Heidegger 
is d · n et.: et geval. - ... 

K.Jaspers (~b.1883), een psychiater uit Luthers milieu, dacht 
~reed vroeg dua~istisch en irrationalis:t.ciscb. AanvankeliJk bij het 
Platoniseren -monarchianisme- in den geest van Rickert aansluitend, 
vatte hij deze visie tijdens zijn eerste periode achtereenvolgens 
pragmatistisch, levensphilosophisch en - sedert 1923 - existentialistisch 
op. Later - v66r 1931 - ging hij echter naar het mythologiserend dualisme 
zonder dichotomie over: het transcendente is nu z. i. niet meer een boven
persoonlijk waardenbewustziJn, dat contact rnaakt met het individuele 
denkvermogen, maar het totaal andere. De aanvaarding van dit transcen
dente is voor den mensch nodig om in zijn mislukkend transcenderen zijn 
existen"t!i.e als 11 schrift" van bet transcendente te verstaan. Intussen kan 
dit transcendente zich niet openbaren: zou het gesproken hebben, dan zou 
men zich aan zijn woord. hebben te houden, wat echter op vernietiging 
van de souvereiniteit der menschelijke existentie zou neerkomen. De 



42 - -

heil ice boeken der volkeren - o.a. de Bijbel - zijn dan ook slecbts de 
neerslag van transcenderende mytbenvorming door menschen! Vandaar dat 
J aspers tegenover bet ontmythologiserend denken o.a. van Bultmann -
aen leerling van Heidegger in diens eerste periode - de mytben ver
dedi gt en krac~ns z'n verbinding van mythologiserend denken met 
partiee).-urriVers isme de gnostiek waardeert. -

M.Heide e (geb.1889) sloot eerst - reeds in 1914 - 'biJ Hus~rl 
in dien e e periode aan en werlrt..a_diens c..ombinatie van :e-te"er 
der intentionele Akte met die van bet immanente object - phaenomeno
logie - in irrationalistischen geest om. Op dit punt en in de erkenning 
van psychische objecten met Max Schele'i?. (+ 1928) overeenstemmend, 
verschilde hij van hem, doordat zijn irrationalisme niet levensphilo
sophisch, naar existentialistisch was. Later - v66r 1936 - ontwikkelde 
ook Heidegger zich in mythologiserende richting. DaarbiJ bleef hiJ wel 
het monisme, maar niet de wisselwerkingstheorie trouw; zo belandde 
hij bij het monisme met castratiethema. Vandaar Heidegger's belang
stolling voor Anaxirnandros, dien hij echter niet slechts - krachtens 
zijn humanisme - in partieel-universalistischen zin, maar tevens, 
sterk anachronistisch, in ex1-S~entia iatischen geest interpreteert. 

Daarentegen verbindt J.P.Sartre (geb.1905), een begaafd Frans 
h-unstenaar, die tijdens en tweed.ei?"wereldoorlog niet uitsluitend uit 
nationale motieven krachtig aan bet ondergrondse verzet deelnam, het 
existentialisme met het anarchisrne der individualistische rnaterialisten. 

Overzien we het geheel der geschiedenis van het West-Europese 
denken, voorzover thans bekend .. dan blijkt, dat t .egenwoordig het sub
jectivisme troef is - ook de enkelingen die weer de realiteit van 
psychische objecten aanvaarden huldigen vaak inzake bet analytische 
obj ect en de normen bet subjectivistische stand.punt -. Intussen is 
deze richting slechts te verstaan als correlaat van het objectivisme. 
Deze richtingen hebben met elkander gemeen·, dat zij reeds de quaestie 
van de structuurwetten verkeerd stellen: anders dan voor de onderscbeiding 
Van de-'rijken is voor die va:n-d"e structuurwett~n niet de correlatie 
object-subject, rnaar de modale verscheidenheid het voornaamste. Bovendien 
ve'rgeten beide, da t er nog iets anders is dan de structuurwet, nl. bet 
lie fdegebod en de=positiveringen daarvan door het competente ez 

en en ander worte aarin, a subjectivisrne en objectivisme en 
evenzo het realisrne niet voldoende crit:isoh staan tegenover de in bet 
''.1e st-Europese denken sinds de Grieken traditioneel geworden type van 
anthropologie. Een mensch is echter niet een ladder van functies, welke 
wat hoger reikt dan die bij plant en dier: ~en mensch heeft een hart. 
Nu is dat hart heus niet het beste in den mensch, en zonder zonde; 
i ntegendeel: uit dat hart kornen ontzaggelijke zonden voort. Het gaat 
hier echter niet om de vraag, of we een plekj~ in ons hebben, dat goed 
i s , maar om de quaestie: 11 hoe is de structuur van den mensch?'; En dan 
komt men niet klaar met een opeensomming van functies, onverschillig of 
men die dan al of niet tot substanties maakt: de mensch is nu eenmaal 
z6 gestructureerd dat hij een hart hee~, dat lief kan hebben en haten. 
Derhalve is de vraag, wat dat hart lief heeft en waartegen zijn haat is 
gericht. 

Deze vraag nu raakt niet slechts het practische leven van Christen 
en niet-Christen, rnaar ook het denken en z'n resultaten en evenzo de 
beoordeling van deze twee in bet verleden. 

De erkenning van dezen stand van zaken vergt de ontwikkeling van 
een eigen philosophische systematiek, maar eveneens van een biJ deze aan
sluitende methode voor de bestudering van de geschiedenis der wijsbegeerte. 
De aanvaarding van deze taak moge aanvankelijk een vreemdmindruk kunnen 
wekken, op den duur komt zij en de systernatische verheldering en het 
inzioht in den vroegeren gang van zaken ten goede. Want ook met betrekking 
tot de geschiedenis der wijsbegeerte geldt, dat slechts hiJ onpartiJdig 
kan zijn, die de kernquaestie van het menschelijk leven en denken in 
ver leden en heden niet ornzeilt, maar ernst maakt met den eis van een 
besliste keuze. 



' 

, 




