NATURALISME EN LEVENSFILOSOFIE
DOOR

Dr. A. J. DE SOPPER.

Het laat ach aanzien, dat de bloeitijd van de natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing, indien hij al niet
voorbij is, dan toch voorshands z'n hoogtepunt overschreden heeft. Stellig wordt het denken van velen er
ook nu nog, bewust of onbewust, door beheerscht.
Maar de onbevredigdheid er mee neemt sterk toe en het
inzicht in het gebrekkige er van breekt gaandeweg meer
door. Men kan gerust zeggen, dat de thans veldwinnende
wijsgeerige richtingen, die men gezamenlijk het best kan
karakteriseren met den naam van levensfilosofieën en
waardefilosofieën, hoofdzakelijk uit verzet er tegen ontstaan zijn. Voortdurend blijven ze er mee in polemiek.
De worsteling om er zich geheel van te bevrijden is in
vollen gang. Mannen van de natuurwetenschap zelve
bieden hierbij, door methodologisch en kennistheoretisch
onderzoek, hun onmisbare hulp. Het resultaat zal pas
bereikt zijn, als men niet alleen weet wat men niet wil,
maar ook wat men wel wil, m.a.w. als tegenover de*
natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing 'n andere,
meer bevredigende, waarin de geestelijke waarden de
plaats bekleeden, die daaraan toekomt, met gebruikSYNTHESE I V .
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making van alle middelen en gegevens van den nieuwen
tijd, zal zijn opgebouwd — 'n taak, waarvan de zwaarte
moeilijk overschat kan worden.
De bizondere soort van natuurwetenschappeüjke wereldbeschouwing, die in de negentiende eeuw 'n tijdlang
den toon heeft aangegeven, was bepaaldebjk georiënteerd aan de mathematische natuurwetenschap. Het
was een van de i n de geschiedenis telkens terugkeerende
perioden van materialisme en mechanische wereldbeschouwing. Het verleidelijk reduktie-schema is bekend : geestelijk leven is niets dan 'n psychisch verloop,
deze reeks van bewustzijnsverschijnselen is slechts
'n nevenverschijnsel van fysiologische v . n . 1 . hersenprocessen, fysiologische procéssen zijn zonder rest herleidbaar tot fysisch-chemische en deze op hun beurt
weer tot mechanische processen. Werkelijkheid komt
uitsluitend toe aan kleinste deeltjes, hoe ook genaamd,
die geen andere dan geometrisch-mechanische eigenschappen bezitten, én hun plaatsverandering i n de
ruimte, die door de telkens daaraan voorafgaande verandering volkomen bepaald is. De wetenschap, die ons
de wetten van het mechanisch gebeuren leert kennen,
is de wetenschap van de werkelijkheid : haar kategorieën
zijn werkelijkheidskategorieën. Haar kategorieën zijn de
éénige werkebjkheidskategorieën, want de werkeüjkheid
gaat volkomen op in het oorzaak en gevolg zijn binnen
het mechanisch verloop. Zij is dus de eenige ware wetenschap. De kennis, die zij verschaft, is volledig en absoluut.
Zij valt samen met de metafysica. Aangezien er niets
anders bestaat dan 'n universeele atomendans, 'n kosmisch trillingsdelirium, moet in beginsel de mogelijkheid
harer voltooiing in de wereldformule van L A P L A C E
worden toegegeven. D u B O I S - R E Y M O N D ' S „Laplacesche
Geist", die de plaats en den bewegingstoestand van alle
atomen op één oogenblik kent, zou daaruit met behulp
van de algemeene bewegingswet eiken anderen toestand
in verleden en toekomst compleet kunnen afleiden.
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Alles wat niet atoom of atoombeweging is, wordt 'n
vluchtig, onzelfstandig epifenomeen genoemd, voor den
gang der werkelijkheid van even weinig beteekenis als
voor de beweging der golven de daarmee gepaard gaande
fosforescentie. Maar dat is eigenlijk nog te veel gezegd.
In het systeem kan aan *n epifenomeen geen bestaan,
zelfs geen schijnbestaan toegekend worden. Het is iets
waar men geen weg mee weet en dan ook bij voorkeur
niet mee rekent. De andere wetenschappen hebben dus
op het allergunstigst slechts 'n schijn-object. Haar beste
werk is zoo spoedig mogebjk zichzelf overbodig te maken
door de oplossing van haar object in mechanische processen voor te bereiden.
Voor de vraag naar leven is er natuurlijk evenmin
eenige plaats, als voor die naar waarden. Leven is niets
anders dan 'n bepaalde bewegingstoestand van 'n bepaalde atoomconstellatie. Bewegingen kunnen van elkander verschillen in richting en snelheid, maar niet
in waarde. De eene atoomconstellatie kan gecompliceerder of duurzamer zijn dan de andere, maar daarin
ligt geen waardeverschil opgesloten. Het heeft in dat
begrippensysteem geen zin te spreken van ontwikkeling
of verval. Het is hier precies hetzelfde of er werelden
ontstaan dan wel vergaan, of er leven wordt voortgebracht dan wel vernietigd. Het maakt geen verschil
of aan genieën of cretins het aanzijn gegeven wordt, of
er misdadigers dan wel heiligen uit het atoomgedwarrel
te voorschijn komen. Dat het objekt van ethiek en
godsdienstfilosofie slechts 'n zéér onwezenlijk bestaan
kan voeren, spreekt onder deze omstandigheden
vanzelf.
Bij de beoordeeling van dit stelsel moet men scherp
onderscheiden tusschen de mechanische wereldbeschouwing en de mathematische natuurwetenschap zelve.
Deze laatste heeft het onbetwistbare recht en den
onafwijsbaren plicht de onderstellingen te maken en de
methoden te volgen, die zij voor de bereiking van haar
doel noodig meent te hebben. Zij beoogt de werkehjk-
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heid met mathematische zekerheid en nauwkeurigheid
te beheerschen. Dat is alleen mogelijk in de sfeer van het
quantitatieve. Derhalve kan zij als materiaal van haar
onderzoek slechts de quantitatieve rijde van de werkelijkheid toelaten. Van al het andere riet zij, zoo ver
maar immer mogelijk, methodisch af. Dat rij daar
verstandig aan doet, blijkt uit haar resultaten. Na de
kinetische gastheorie en de electronentheorie wordt aan
de juistheid dezer methode, althans voor de anorganische
wereld, door geen vakman meer getwijfeld.
Met de mechanische wereldbeschouwing is het geheel
anders gesteld. Zij kent aan 'n methodologisch postulaat \
ontologische geldigheid toe. 'n Abstractie, door 'n be- /
paalde wetenschap met het oog op het bereiken van
haar bepaald kendoel gemaakt, riet rij, zoo onkritisch
mogelijk, aan voor de volle werkelijkheid. Deze handelwijze is wel eens treffend vergeleken met die van 'n
ambtenaar der militie, op wiens kantoor uitsluitend
mannen worden toegelaten, en die uit het feit, dat hij
daar alleen mannen ziet, zou concludeeren, dat er geen
vrouwen rijn. Zoo komt men er toe om, zonder eenigen
grond, het kendoel van ééne wetenschap te veralgemeenen tot het kendoel van alle wetenschap en, volkomen
willekeurig, haar methode tot de eenige, de universeele
methode, te verabsoluteeren.
Het gevolg, dat niet uit kan blijven, is, dat men verward raakt in allerlei, natuurlijk onoplosbare, schijnproblemen. Wanneer men 'n geheel aan 'n verregaande
reductie heeft onderworpen, dan wordt het bizonder
moeilijk, zonder magische middelen, uit de overgeschoten
rest het geheel weer af te leiden. Het laat zich heel
gemakkelijk verstaan hoe men van de volle werkelijkheid komt tot de atoomwereld. Het zal echter wel voor
altijd 'n raadsel blijven, hoe men uit de atoomwereld
tot de volle werkelijkheid kan terugkeeren. Wel verre
van alles te kunnen verklaren, is de mechanische natuurwetenschap buiten staat ook maar het kleinste stukje
concrete werkelijkheid geheel te verklaren, al was het
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alleen reeds, omdat zij slechts het quantitatieve beheerscht en de concrete werfcehjkheid nooit zuiver
quantitatief is. En wanneer men eenmaal door methodologische en kennistheoretische bezinning tot het inzicht
is gekomen, dat de mathematisch-mechanische wereld
haar ontstaan te danken heeft aan 'n ingrijpende en
ingewikkelde werking van het denken, dan is het uitgesloten, dat het denken zelf afleidbaar zou zijn uit
mathematisch-mechanische processen, tenzij men geneigd is aan te nemen, dat de vader epifenomeen of produkt van den zoon kan zijn.
Deze en tal van andere bezwaren liggen zoo voor de
hand, dat het materialisme zich niet lang door z'n
theoretische kracht staande kan houden, wanneer men
er zich om andere redenen onbevredigd mee voelt en er
in verzet tegen komt.
Kan men alzoo de mathematische natuurwetenschap
niet veralgemeenen tot mechanische wereldbeschouwing
zonder in hopelooze tegenstrijdigheden verstrikt te raken,
'n andere vraag is het, of het niet mogelijk zou zijn 'n
minder beperkte natuurwetenschap, ééne, die van minder
specifieke onderstellingen uitgaat en zich 'n ruimer doel
stelt, tot grondslag van 'n bruikbare wereldbeschouwing
te maken. De mathematische natuurwetenschap, als
bizondere wetenschap, vraagt om zoo te zeggen zelf om
completeering. Dat haar doel voor de anorganische wereld
bereikbaar geacht moet worden zagen we reeds. Over
haar competentie op het terrein van de levende stof
zijn de meeningen verdeeld. Natuurlijk mag men uit
het feit, dat ze iets nog niet verklaard heeft niet (zonder
meer) besluiten, dat ze het niet in de toekomst zal
kunnen. Te dikwijls zijn dergelijke voorbarige conclusies
door de latere ervaring gelogenstraft. Om haar grenzen
af te bakenen dient aangetoond te worden, dat de mogelijkheid van verklaring uitgesloten is. Ik kom daarop
straks terug. Eén gebied van de werkelijkheid is er in
elk geval, waarvan met volstrekte zekerheid kan gezegd
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worden, dat het met de denkmiddelen van de mathematische natuurwetenschap niet te beheerschen is: de
bewustzijnsverschijnselen. Het is mechanisch votarekt
onverklaarbaar, dat met mechanische processen bewustzijnsverschijnselen gepaard gaan. 'n Bewustzijnstoestand
is geen atoombeweging. Wat in z'n wezen onstoffelijk
en onruimtelijk is, is voor altijd onherleidbaar tot wat
in z'n wezen uitsluitend stoffelijk en ruimtelijk is.
Dit neemt niet weg, dat ze tot object gemaakt kunnen
worden van natuurwetenschappelijk onderzoek. De natuurwetenschap moet haar gebied uitbreiden en ook de
bewustzijnsverschijnselen daarin opnemen. Wel moet ze
zich ten aanzien van deze laatste tot 'n meer bescheiden
doel beperken en haar methoden aanpassen aan den
aard van het nieuwe object. Maar al is mathematische
exactheid buitengesloten, ze kan toch ook deze verschijnselen zoo nauwkeurig mogebjk, met zelden met behulp van het experiment, waarnemen en beschrijven,
rubriceeren en classificeeren. Ze kan ook hier regelmatigheden van coëxistentie en successie, m elk geval
van successie, trachten vast te stellen, al heeft dat soms
meer bezwaren in. Niets staat haar in den weg ook hier
te trachten wetten op te sporen, al zyn ze met zonder
rest mathematisch formuleerbaar. Evenmin bestaat er
bezwaar tegen, dat ze ook hier verklaringshypothesen
opzet, al valt er aan 'n mechanische verklaring met te
denken. Ze kan b.v. uitgaan van gewaarwordingen als
'n soort psychische atomen en uit deze met behulp van
de associatiewetten het bewustzijnsverloop trachten te
verklaren. Deze hypothese is zeer ontoereikend gebleken. Maar evenals elke wetenschap heeft de natuurwetenschap van de bewustzijnsverschijnselen het recht
haar eigen individuen te stellen. Hoever ze daarmee
komt, is 'n interne aangelegenheid van haarzelf.
Het is niet m'n bedoeling mij hiermee te mengen in
den veelstemmigen twist over object, doel en methode
van de psychologie. Opzettelijk gebruikte ik dit woord
niet. Zonder daarmee de mogeüjkheid of noodzakebjk-
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heid van de andere behandelingswijzen te willen ontkennen, wensch ik alleen maar te betoogen, dat er niets
tegen is, dat het 'n gezonden zin heeft en van onloochenbare waarde kan zijn ook de bewustzijnsverschijnselen
natuurwetenschappelijk te behandelen. D.w.z. ook tegenover hen bewust en methodisch af te zien van de vraag
naar hun waarde voor 'n voelend en willend subject,
ze uitsluitend te beschouwen als objecten in betrekking
tot andere objecten, ze alleen in het oog te vatten voor
zoover ze 'n schakel zijn in 'n reeks van oorzaken en
gevolgen.
Wanneer iemand opmerkt, dat men, zich met bewustzijnstoestanden bezighoudende, toch moeilijk buiten
aanraking zal kunnen blijven met het subject, dan is
het antwoord, dat dit ook allerminst in de bedoeling
ligt. Integendeel, men wil het subject juist in den kring
van het onderzoek halen. Maar: als geobjectiveerd
subject. Het ik komt als bewustzijns-inhoud naast alle
andere te staan.
Evenzeer berust het op 'n misverstand, wanneer men
meent, dat men bij dit onderzoek njet van waardeverschillen zal kunnen afzien. Waar niet van afgezien
kan worden en ook niet van afgezien hoeft te worden,
is het feit, dat men waardeverschillen maakt. Onder
de bewustzijnsverschijnselen, die het object van het
onderzoek vormen, treffen we b.v. aan gevoelens van
lust en onlust, alsmede het bewustzijnsverschijnsel, dat
het eerste geprefereerd wordt boven het laatste. Ook
waardeeringen van anderen aard komen onder de beiwustzijnsverschijnselen voor, waardeeringen van logischen, ethischen, aesthetischen aard. De natuurwetenschap prefereert niet en waardeert niet: ze neemt waar
en verklaart. Evenals het de mathematische natuurwetenschap onverechillig laat of de mensch leeft dan
wel sterft en zij geen voorkeur heeft voor hitte of kou,
goed weer of slecht, zoo maakt het ook voor de natuurwetenschap der bewustzijnsverschijnselen geen verschil
of de mensch lust of onlust ondervindt, zich gelukkig
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of rampzalig voelt, goedkeurt of afkeurt, misdaad of
heiligheid najaagt. De eene bewustzijnstoestand heeft
voor haar niet meer waarde dan de andere. Ze plaatst
ze alle, zonder uitzondering, op gelijke hjn. Haar doel
is de wetten op te sporen, waardoor ze beheerseht
worden en daarom komen ze voor haar uitsluitend in
aanmerking voor zoover ze 'n plaats innemen in het
psychisch oorzakebjk verband.
Dat er naast de mathematische natuurwetenschap
plaats gemaakt moet worden voor 'n psychische natuurwetenschap, brengt dus in de verhouding van de natuurwetenschap tot waarden geen verschil. Met het materialisme is het naturalisme niet overwonnen. De erkenning van het psychische staat bij lange na niet gelijk
met de erkenning van het geestelijke. Er is in de wereld
van de objecten der natuurwetenschap, het mogen
psychische of fysische zijn, voor waarden geen plaats.
In haar denkschema passen zij niet. Zoodra iets tot haar
object gemaakt wordt, moet het principieel „wertfrei"
gedacht worden.
De natuurwetenschappebjke wereldbeschouwing, in
haar aan materialistische speculatiën ontwassen vorm,
houdt de natuurwetenschap, die de geheele ervaringswereld, het fysische en het psychische, tot haar object
maakt, voor de eenige wetenschap. Haar methode is
de universeele methode, de eenige, die tot ware kennis
leidt. Er is geen ware kennis dan die van oorzaken en
gevolgen. Het eenige kendoel, dat met zin nagejaagd
kan worden, is de kennis van wetten. Ook de historie
zal pas wetenschap worden, als ze zich tot natuurwetenschap vervormt en wetenschap van wetten wordt.
Verklaart men de natuurwetenschap, in den zin door
al het voorafgaande bepaald (over woorden wil ik niet
twisten) tot de eenige wetenschap en neemt men daarbij
weer aan, dat alleen wat" in het denkschema van de
wetenschap past, werkelijkheid is, dat de kategorieën
van de wetenschap de eenige zijn, die constitutieve beteekenis hebben voor de werkebjkheid, dan is het ratio-
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niet de werkebjkheid, waarin hij * ? \ / ' °
en smarten, z'n hoop en z'n vrees *'n haat en z n^efde
beweeet Het kader van z'n bestaan is met n trillend
atoomfomplex, maar 'n kleurige luidende, geurende
wereld Z'n vrienden zijn geen atoomvaten met psychische v^ing. Z'n eigen blijdschap of leed. neiging of
w^rzmloed- of afkeuring is geen resultante van psyS e ' k L h t e n . Hijzelf is geen W g f ^ ^
vastgeklonken in het natuurverloop. Dat aUeskomt
üTz'n werkebjkheid niet voor. Reëel is hem boven aUes
ï n e u i rijke, subjectiviteit, z'n spontane, vrije perL o n n d i e weigert zich te laten behandelen als
zu!ve object, opgaande in causale betrekkingen tot
a X e objecten, en die schreeuwt om haar rechten,
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De revolutionnaire syndicalisten stellen tegenover het
onvruchtbaar inteUectualistisch-mechanisch geknutsel van
de parlementaire socialisten het opbruisende leven van
de arbeidersklasse, zooals dat in de syndicalistische
actie tot uiting komt. K o r t o m : in het „leven", dat is
de doorgaande opvatting, laat zich de werkelijkheid
onmiddellijk grijpen, en in het leven bezitten we tevens
het absoluut waardevolle, 'n absoluten waardemaatstaf.
—^flet is wel merkwaardig, al dadelijk, dat men, op
z n vlucht voor de natuurwetenschappehjke wereldbeschouwing, zich zoo spoedig weer in nauwe relatie
stelt met.... 'n natuurwetenschap. Want het veel gebruikte
woord „leven", moge 'n nog zoo vage en veelduidige
beteekenis hebben, dat men er in hoofdzaak bij denkt
aan het leven, waar de biologie zich mee bezig houdt,
is niet te miskennen. De vroegere plaats van de mechanica wordt thans ingenomen door de biologie. Deze
levensfilosofieën staan ongetwijfeld in samenhang met
de herleving, zij het in gewijzigden vorm, van het oude
vitalisme, 'n Mechanicus als HERTZ erkende reeds de
mogelijkheid van bewegingen niet volgens mechanische
wetten, achtte het zelfs waarschijnhjk, dat de natuurprocessen in de levende wezens niet volgens die wetten
plaats grijpen. De bioloog DRIESCH vindt *n machine,
die zichzelf voortplant, 'n onding. Hij acht het onmogelijk
in te zien, hoe 'n machine, die in tweeën gesplitst wordt,
zichzelf, in kleiner vorm, uit een der helften herstelt.
En onze landgenoot BOLK komt op grond van z'n biologische studiën tot het besluit, dat het leven niet is
'n gecompliceerd fysisch-chemisch proces, maar 'n verschijnsel sui generis, 'n vormeigenschap, 'n element van
het heelal, de manifestatie van 'n universeele primairkracht, die naast selectie en aanpassing, het leidend
beginsel is der evolutie. Welnu, dit leven wordt in de
aan de biologie georiënteerde nieuwe filosofieën verabsoluteerd tot het eenige wereldprincipe.
Het is niet moeilijk in de geschiedenis analogieën van
deze biologische wereldbeschouwingen aan te wijzen.
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Ze kunnen op 'n eerbiedwaardigen geslachtsboom bogen.
Wü denken vanzelf aan de hylozoïsten van de Oudheid
en van de Renaissance, aan de Ionischefilosofenen aan
'n PARACELSUS, *n VAN HELMONT, vooral *n GIORDANO

BRUNO. We denken niet het minst aan de geestelijke
atroonüngen van ongeveer 'n eeuw geleden, toen weliswaar geen gelijke, maar toch analoge toestanden en
verhoudingen op geestelijk gebied analoge verschijnselen in het leven riepen: tegenover de mechanische en
rationalistische beschouwingen over natuur en geest en
maatschappij der Aufklarung verhief zich, ook met
zonder verband met 'n vitalistische reactie in de biologie
tegen ..iatrochemisme" en „iatromechanisme", de machtige strooming van de Romantiek, wier eigenbjke filosoof
SCHELLING is. Er bestaat trouwens 'n directe historische
samenhang tusschen de Romantiek en de tegenwoordige
levensfilosofieën. NIBTZSCHE heeft in z'n jeugd gedweept
met HÖLDERLIN en heeft ook verder den invloed van de
Romantiek ondergaan via SCHOPENHAUER en WAGNER.
BERGSON zet het werk voort van BOUTROUX,

RAVAIS-

SON RENOUVIER, en deze staan zeker in betrekking tot
SCHELLING. JAMES erkent met zoovele woorden de
groote beteekenis, die RENOUVIER voor hem heeft gehad
en is zonder twijfel ook met de Romantiek in aanraking
gekomen door mannen als CARLYLE en COLEMDGE, ook
EMERSON, die in de Angel-Saksische wereld deze geestesrichting gepropageerd hebben tegenover 'n overheerschende utilitarische psychologie en sociologie en n
mechanische fysica.
De drang naar onmiddelhjke aanraking met de werkebjkheid, die in de levensfilosofieën van onzen tijd bevrediging zoekt, werd nog van 'n andere zijde versterkt.
Velen zijn het naïef begrippenrealisme van de natuurwetenschappehjke wereldbeschouwing te boven gekomen
door 'n bepaalde zijde of 'n bepaalde opvatting van de
filosofie van KANT. Alle ervaring, de eenige bron van
kennis der werkebjkheid, ontstaat door het in elkaar
grijpen van „Sinnlichkeit" en „Verstand", van „stof en
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„vorm". De eerste wordt ons opgedrongen door „Afficierung" van het „Dmg-an-sich", de tweede is 'n eigenschap van ons kenvermogen. Het „Ding-an-sich" kunnen
we niet anders kennen dan door bemiddeling van de
aanschouwings- en denkvormen van den menschelijken
geest. Niets kan zonder deze in het empirisch bewustzijn worden opgenomen. Daarop maakt ook de kennis
van ons Ik geen uitzondering. De heele rationeele psychologie van de school van DESCARTES berust op 'n
paralogisme, op de vemarring van het intelligibel Ik
met het empirische Ik. We kennen geen enkel ding
zooals het op zichzelf is, alleen zooals het zich aan ons
voordoet. Slechts verschijnselen, fenomena liggen onder
ons bereik. De noumenale, intelligibele wereld, dè wereld
der Dinge-an-sich is voor altijd voor ons afgesloten.
We moeten ons te haren aanzien behelpen met symbolen, ficties, Werturteile, ideeën, die geen van alle
constitutieve beteekenis hebben voor de werkebjkheid.
De kritiek erkent het metafysische, ontkent de metafysica. De aldus eenzijdig agnostisch-positivistisch geinterpreteerde K A N T bevrijdt wel grondig van de naturalistische metafysica, maar bant den mensch meteen
onontkoombaar binnen den toovercirkel van het fenomenale. E n dit agnostisch positivisme is even naturalistisch en heeft evenmin plaats voor leven en waarden
als de naiëf-reabstische metafysica van de natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing. Het zijn niet
alleen Roomsch-Katholieke Thonüsten, die met pater
DE GROOT meevoelen, als hij deze Kantiaansohe ströoming 'n treurige bladzijde i n de nieuwe geschiedenis
noemt en klaagt: „hoe menige geest, tot stoute vlucht
geschapen, geraakte in het net van dien kluizenaar
verstrikt en werd ontvleugeld".
r

De levensfilosofie nu, is van oordeel, dat de kloof
tusschen subject en object, tusschen empirisch en intelligibel ik, tusschen ik en niet-ik volkomen overbrugbaar is. De werkebjkheid, zooals ze is in haar innigst wezen,
kan doorgrond worden. E r bestaat 'n vermogen, dat er
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ons onmiddeUijk mee in contact brengt, dat doordringt
tot in het absolute zelf.
Dat vermogen is niet het intellekt. Want het mtellekt kan alleen het gestolde, het onveranderbjke, het
in de ruimte uitgebreide, het homogene en discontinue
vatten. Terwijl de werkebjkheid, die óns het meest
nabij is, de werkebjkheid, die we zelf zijn, is: levend
bewustzijn, d.w.z. spanning, streven, vrijheid, beweging, wederkeerige doordringing, „faire boule de neige
avec soi-meme", qualitatief heterogeen continuüm,
durée. Het intellekt is slechts „le noyau lummeux'
van het bewustzijn, die als „une lanterne manoeuvrée
au fond d'un sousterrain" den schijn van de werkebjkheid beücht, zonder haar te kunnen grijpen. In plaats
van in de werkebjkheid in te gaan, gooit het er 'n
confectiepak om heen, spant er 'n net over, plakt
er 'n etiket op, wringt ze in 'n stijf kader. Tevergeefs
poogt het intellekt uit de momenten van den verruimtehjkten tijd de „durée concrete" te reconstrueeren en
van het zijn tot het worden, van den stilstand tot de
beweging, van den dood tot het leven te komen. De begrippen van het inteUekt geven ten hoogste symbolen
van de werkebjkheid. Dat is het belangrijk verschil
tusschen deze nieuwere levensfilosofie en de filosofie
van SPENCER, die men ook levensfilosofie zou kunnen
noemen. Bij SPENCER staat op den achtergrond van het
stelsel „the Unknowable", terwijl hij het leven kenbaar
en verklaarbaar acht door het inteUekt.
Het vermogen, dat ons in staat stelt de levenswerkebjkheid, zonder tusschenkomst van begrippen, onmiddelbjk te grijpen, is, volgens BERGSON, de intuïtie. Hem
laat ik hier hoofdzakelijk aan het woord, omdat bij
hem de leer van de intuïtie meer doorwerkt, meer centraal
en ook van meer algemeenen aard is dan b.v. bij
NIETZSCHE, wiens intuïtie, naar het voorbeeld van
SCHOPENHAÜER, meer zuiver artistiek is. Men begrijpt
dadebjk, dat het niet wel mogebjk zal zijn met inteUektueele begrippen weer te geven wat we eigenbjk onder
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deze intuïtie hebben te verstaan. Ze is iets analoogs in
onze ontwikkelingslijn met wat bij de dieren instinct heet.
Men zou haar kannen noemen het instinct, tot bewustzijn
ontwaakt en belangeloos geworden. Deze intuïtieve bewustwording, waarin de werkebjkheid tot zichzelf komt en
de eenheid van subject en object wordt beleefd, moet
scherp onderscheiden worden van hetgeen in de psychologie vaak onder introspectie wordt verstaan. Deze maakt
van het heterogeen, zuiver quaUtatief continuüm, 'n
aaneenschakeling van losse eenheden. Het is, volgens
BERGSON, juist de erfzonde van de filosofie en de psychologie, dat ze met de kaders, die gereed gemaakt zijn voor
de stoffebjke wereld, de bewustzijnswereld benaderen wil.
De intuïtie daarentegen is „la faculté de voir, immanente
a la faculté d'agir et qui jaillit, en quelque sorte, de
la torsion du vouloir sur elle-meme". Ze is 'n soort van
mtellektueele sympathie, waardoor men zich verplaatst,
installeert i n het binnenste van 'n object om te coïncideeren met wat het eigens en onuitsprekelijks heeft:
„II faut brusquer les choses et par un acte de volonté,
pousser rintelligence hors de chez-elle". Door deze
inversie van de gewone richting van onzen geest gelukt
het zich te insereeren in de beweging zelve en contact
te krijgen met werkehjkheidsstroomen. Het intellekt
moet zich tevreden stellen met het bezinksel van den
stroom des levens, de intuïtie duikt in dien stroom
onder en grijpt hem zelf als élan vital en évolution
créatrice.
Wie eenigszins op de hoogte is van de geschiedenis
der wijsbegeerte herkent in het stelsel van BERGSON
allerlei bekende stemmen. Het is 'n knooppunt, 'n geniale
synthese van verscheiden disparate filosofische richtingen.
Ik wilde met het voorafgaande alleen de aandacht op
haar vestigen als op 'n nieuwe, origineele poging om
absolute kennis van het absolute te verkrijgen, zooals
de grootste geesten ih alle tijden het vóór hem hebben
gepoogd. De mtuïtie staat in dit opzicht op één lijn
met de mtellektueele Anschauung van SCHELLING, de
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amor Dei intellectualis van SPINOZA, het schouwen van
de middeleeuwsche mystieken, de ekstase van PLOTINUS,
de mania en eros van PLATO, de oud-Indische leer
van

BRAHMAN en ATMAN.

De filosofie van BERGSON heeft op mij 'n machtige
aantrekking geoefend. Ik ben haar dankbaar, dat zij
ons helpt bevrijden van het bijgeloof in de metafysische
werkebjkheid van denkprodukten en wetenschappehjke
constructies. Ik verheug mij er over, dat zij ons uit
abstracties als atoomgedwarrel en associatieweefsel
weer terugbrengt naar het voUe, werkeüjke leven. Z'n
scherpzinnig en gloeiend pleidooi voor het recht van het
concrete, individueele, persoonlijke, heb ik met bbjdschap begroet. En toch wordt het mij bij toeneming
duidelijk, dat ik deze levensfilosofie niet kan aanvaarden.
De werkebjkheid wordt m.i. op de door haar aangegeven
wijze niet gegrepen en de beteekenis der waarden, waar
ons geestebjk leven op steunt, kan er niet door gerechtvaardigd worden.
Van het intuïtief gegrepene laat zich, zonder gebruikmaking van begrippen, volstrekt niets zeggen. We
kunnen nu eenmaal niet spreken zonder begrippen te
bezigen. Elk woord vertegenwoordigt 'n begrip. En als
we iets in begrippen gevat hebben, is het 't intuïtief
gegrepene niet meer. Het zuiver doorleefde is 'n stroom,
waarin men wel kan onderduiken, maar waaruit men
niets mee kan brengen. Het leven laat zich alleen maar
leven en kan als zoodanig onmogehjk gekend worden.
De zuivere doorleving is tot eeuwige stomheid gedoemd.
We kunnen haar zeker niet „leven" noemen, want
daarin ligt niets meer of minder dan het heele, zeer
gecompbceerde begrippensamenstel van de biologie
opgesloten, en niemand zal toch kunnen getuigen, dat
hij dit beleefd, intuïtief gegrepen heeft. Het gaat niet aan
om, de beteekenis van de woorden, die men gebruikt,
verstaande, te zeggen, dat men zich „voelt" „leven".
De zuivere doorleving is volstrekt naamloos. We kunnen
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met 'n betoog wil bewijzen, dat 'n betoog niets bewijst.
De intuïtieve filosoof staat dan ook hulpeloos tegenover
ieder, die hem tegenspreekt. Hij is in de fortera yan
z'n intuïtie veilig tegen elke weerlegging. Maar hij kan
zelf ook niet weerleggen wie het omgekeerde staande
houdt van wat hij beweert. Van argumentatie mag geen
sprake zijn. Het irrationalisme kan evenmin weerlegd
als bewezen worden. Wie 'n bepaalde intuïtie ontkent
kan evenmin tegengesproken worden als wie de intuïtie überhaupt ontkent. RAVAISSON greep door de
intuïtie de werkelijkheid als het eeuwige en onveranderlijke, BERGSON als de rustelooze, eeuwig veranderende
durée. Ze kunnen elkander niet bestrijden, omdat ze
het communicatiemiddel, den gemeenschappelijken grondslag van het discursieve denken niet bruikbaar achten.
Er is geen kriterium van waarheid. Ieder heeft z'n eigen
intuïtie, waarvan hij op zijn wijze getuigt. Dat getuigenis
kan, wanneer het als zoodanig bedoeld en gegeven wordt,
ontwijfelbare waarde hebben. E n de verscheidenheid is
in overeenstemming met het steeds wisselend karakter
der werkelijkheid; al geeft ze 'n zonderlingen kijk op het
absoluut karakter dezer intuïtieve kennis. Maar zoo, als
mystiek getuigenis is het in de intuïtieve filosofie met
bedoeld, juist omdat ze filosofie wil zijn en betoogt.
In 'n filosofie is de intuïtieve methode niet bruikbaar,
omdat ze de methode van de methodeloosheid is. Wel
verre van absolute kennis te geven, brengt de intuïtie
ons zeer relatieve kennis en levert ze ons ten slotte
over aan wiUekeur. Ze deelt die eigenschap met elke
1 filosofie, die als absolute optreedt.
- ^ ~ 0 o k deze reine ervaring is, evenals elke andere,
waarvan in de geschiedenis der wijsbegeerte sprake is
geweest, geen ervaring. Het zuiver doorleefde is n
abstractie uit de volle werkebjkheid, waarin nooit iemand
geleefd heeft, eenvoudig omdat men in 'n abstractie
niet kan leven. Het gegevene is 'n samenstel van vorm en
inhoud. Wat we onmiddelbjk beleven is geen inhoud
zonder vórm, geen durée, ook geen „Gewühl der Empfin1
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dungen , evenmin trouwens als 'n vorm zonder inhoud,
maar de wereldinhoud in bepaalde verbindingsvormen
BERGSON ziet over het hoofd, wat K A N T toch voor aUe
tijden geleerd heeft, dat „Anschauungen ohne Begriffe"
l^ x? 'nT
"
Anschauungen"
eeg Wie alle begnpmatige kennis weigert te erkennen
komt onvermijdehjk i n het donker. Wanneer men nu
kennistheoretisch gaat reflecteeren, dan kan men begripmatig vorm en inhoud van elkander onderscheidt en
net begrip vormen van 'n zuiveren inhoud zonder begnpmatigen vorm. Wü men de kennis als begripsformatie verstaan dan moet men wel daar van uitgaan
Maar men moet bedenken, dat men daarin allerniinst '
het „gegevene mag zien. Het zuiver doorleefde is 'n
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kennistheoretische instelling, het kunstmatig gevormde grensbegrip
van n nog ongevormde wereld. Natuurhjk kan men
ook in het werkebjke leven zooveel mogebjk afzien van
alle ^npsbepabng. Maar ik kan het niet anders i n zien dan dat men op die wijze van alle bepaling afziet
en m dezelfde mate tot bewusteloosheid nadert We
kunnen het verstaan als POINCARÉ in z'n Valeur de la
Science met het oog hierop vraagt of de anti-intellektiiahst die lange artikelen schrijft en zich daarbij noodzakebjkerwijze van woorden (en dus van begrippen)
bedienen moet, niet veel discursiever en derhalve verder
van het leven verwijderd is geweest dan het dier, dat
eenvoudigweg geleefd heeft, zonder filosofeeren m a w
of niet het dier de ware filosoof is. De intuïtie wordt
dan n soort algemeen, vaag levensgevoel, 'n half wakende half slapende toestand, waarin het bewustzijn met
met veel anders meer vervuld is dan met hetgeen wel
eens coenesthesie is genoemd. Men mag wel voorzichtig
zijn, dat men niet van het rationalistisch naturalisme
vervalt m het sensualistisch naturalisme, uit vrees voor
rationalisme en inteUektualisme niet verzeild raakt in
het animale en fysiologische en in plaats van bij den
geest, ten slotte nog weer bij de stof terecht komt. Met
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de wereld, waarin ons geestelijk leven zich beweegt, heeft
de Intuïtief gegrepen werkebjkheid niets meer gemeend
lis men de geldigheid van alle discursieve
kent dan worden alle grenzen uitgewiseht. Ik versta
niet ho? men meent o deze wijze tot het concrete te
ku^en komen. Het concrete is juist het veelzijdig
bepaaUie, in tal van relaties staande, terwnl de werkeS d voor de intuïtie vervloeit tot 'n vormlooze
wereldbrij. Ik weet wel, dat intuïtiomsten zeggen, dat
Te dtt niet bedoelen, maar de zaak is juist deze, dat ze,
als ze dit niet bedoelen, geen intuïtionisten kunnen zn.n.
De bituïtieve ongevormde wereldbrij is met eens n
bruikbaar kennistheoretisch grensbegrip. Op de vraag
hoT we het wereldmateriaal ons denken moeten, zal
Set i materiaal kunnen dienen voor de ^thetische
werk^amheid van den geest, is het antwoord:
niet als het onbepaalde, maar als 'n wereld-die m n
onoverzienbaar aantal betrekkingen staat en nju*
mtputtelijken inhoud heeft, waaruit de geest kiezend
verbindend, samenvattend z'n synthesen schept. Ik
Tom daar later nog op terug. Nu wilde ik alleen aantoonen dat de intuïtie, wier groote waarde en befeekeSs in anderen zb, ik gaarne bereid ben toe te geven
P

onbruikbaar is als orgaan van ^^^^r."
kritiek van KANT zijn alle paden van de metafysica,
üTde vóór hem gebruikebjke beteekenis van het woord,
^begaanbaar geworden. De intuïtie maakt daarop geen
uitzondering. De sprong, dien BERGSON van ons eischt,
S k niet met 'n goed intebektueel geweten meemaken
Ook het mij met duidehjk hoe deze levensfilosofie
ooit tot deugdebjken grondslag kan worden van de
waarden, waar ons geestelijk leven op steunt Ze kan,
mem ik, evenmin daarvan 'n rechtvaardiging geven
nis van haar eigen waarheid.
S p ^ k ï het vanzell, dat de werkeUjkhed die men
meent te grijpen, waarde heeft? I,
aan waarde? I» het eonerete, gesteld id het -werd. in
tuïtief bereikt, wnder meer, het waardevolle? Is n
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j concrete misdadiger niet even concreet als 'n concrete
heilige ? Welke waarde heeft het op zichzelf genomen,
het concrete te grijpen ? Waarom is de intuïtie meer
waard dan het intellekt ? Ook al kon men toegeven,
dat hier het leven gegrepen is, we zouden daarmee nog
geenerlei richtsnoer voor het leven bezitten. We zouden
| dan leven hebben, maar zonder 'n inhoud, die er waarde
aan geeft. Hier is, hoogstens, leven zonder waarde.
Men heeft niettemin, gelijk ik reeds zeide, niet alleen
gemeend in het leven de werkebjkheid te kunnen grijpen,
maar ook er het absoluut waardevolle, 'n absoluten
waardemaatstaf in te bezitten. Alle waarden worden
gemeten aan haar beteekenis voor het Leven, dat wel
telkens met schier mystieke vereering wordt genoemd,
maar niettemin of weUicht juist ter wille van deze
rol, die het te spelen heeft, zco vaag mogehjk of in 't
geheel niet wordt omschreven. De geestehjke functies
worden in deze beschouwingswijze tot mechanismen,
door het Leven in den loop der evolutie gemonteerd
ter bevordering van het leven. Het zijn krachtbesparingsapparaten, waarschuwingssignalen, aanspöringstoestellen. Tal van fysiologische, psychologische, sociologische
processen hebben saamgewerkt tot bereiking van dit
doel. E r loopt door de Romantieke schering dezer
filosofieën 'n Spenceriaansche inslag, ten gevolge waarvan BERTHELOT ze in 'n gehjknamig boek samenvat
als „Romantisme utüitaire". 'n Apriori wordt wel erkend, maar het is 'n zuiver genetisch apriori, het bestaat alleen voor het individu. Daarvoor speelt het 'n
groote, ja soms overheerschende rol. Maar wat voor het
individu apriori geldende schijnt, is slechts het gefixeerde
produkt van de ontwikkelmgsgeschiedenis der soort,
waarvan het 'n exemplaar is.
Het Darwinisme, en dat wel in z'n oorspronkehjken,
door de biologie thans vrijwel verlaten vorm, het
Darwinisme, dat meent alle ontwikkelmg te kunnen
beschrijven en verklaren met toevalbge fluctueerende
S Y N T H E S E IV.
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variabiliteit en natuurüjke teeltkeus, heeft deze beschouwingen in hooge mate begunstigd. Het is bekend
hoe sterken invloed NIETZSCHE in 'n zekere periode
van z'n leven van deze theorie heeft ondergaan. Ook
zonder mij hier in NiETZSCHE-problemen te begeven,
mag ik wel als algemeen bekend onderstdien, hoe
NIETZSCHE'S gansche wijsbegeerte doortrokken is van de
na-verwante gedachte, dat aUe zedelijkheid geen eigen
waarde bezit. Zij is goed, voor zoover zij de mogelijkheid
schept voor het zich baan breken van den Uebèrmensch.
Waar zij dezen belemmert, is zij uit den booze. Het
leven is het hoogste goed, zich uitleven de opperste
deugd. Speciaal z'n haat tegen het Christendom, de
leer der slavenmoraal en der kuddedieren vindt hier
z'n wortels. De mogebjkheid, dat de askeet van grooter
levenskracht getuigt dan de blonde Bestie dringt met
tot hem door. De diepe zin van de paradox, dat wie
het leven wil winnen zijn leven moet verbezen, bbjft
voor hem verborgen..
Gehjk de ethische waarden bij NIETZSCHE slechts
aanhangsels, op z'n best steunsels zijn der biologische
waarden, zoo gaat het met de inteUektueele bij hem
en 'n gansche school van moderne denkers. Wellicht is
MACH de eerste geweest, die het wezen der wetenschap
is gaan zien in de Oekonomie des Denkens. De wetenschap is het middel om met de geringste inspanning
de verschijnselen te ordenen, te beschrijven, te beheerschen. Voor zoover 'n theorie ons daartoe nuttig voorkomt, is zij waar, er is geen andere realiteit, buiten
ons subjectieve bewustzijn, Waaraan haar waarheidsgehalte kan gemeten worden. In de methodologie,
speciaal der exacte wetenschappen, spelen deze beschouwingen 'n groote rol. OSTWALD, PETZOLDT, K L E I N - ,

PETER, en vele anderen, ja zelfs niemand minder dan
POINCARÉ hebben ze aanvaar* al heeft deze laatste
het slechts voor enkele beperkte terreinen gedaan en
al breekt bij hem het onderdrukte besef van haar onhoudbaarheid telkens door het betoog heen.
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Ja zelfs de religieuze waarden worden, in den voortgang van deze lijn van gedachten, beschouwd als afgeleid uit het eenige absolute, het Leven. Het pragmatisme van JAMES bevat o.a. de uitwerking dezer
gedachte. Uitgaande van 'n biologische kennistheorie
m den zooeven aangegeven zin, wil het ons 'n biologische godsdienstfilosofie geven. De waarheid van het
geloof in God wordt bewezen uit zijn nuttigheid. Dat
geloof is 'n hulpmiddel in den strijd om het bestaan
Wanneer het kan aantoonen, dat het den mensch, die
het befijdt, gelukkiger, gezonder, sociaal krachtiger
maakt, dan heeft het naar pragmatistisch inzicht z'n
geloofsbrieven overgelegd. Waarom zouden wij ons
kwellen met metafysische spitsvondigheden, die tot niets
leiden, ja tot niets kunnen leiden omdat zij trachten
n antwoord te geven op slecht gestelde, d.w.z. nuttelooze vragen ?
De meest grootsche samenvatting van al deze pogingen
vinden wij in VAIHINGER'S Pbilosophie des Als-Ob Zij
kondigt zichzelf aan als het systeem van de theoretische
praktische en religieuze ficties der menschheid en zij
tracht dit programma te vervullen door de rol van
ficties op alle terreinen: in wiskunde en natuurkunde,
m staatkunde en rechtsleven, in de kunst en de praktijk
van het dagehjksch leven, in de wijsbegeerte en ten
slotte, ja boven alles op het gebied van den godsdienst
aan te toonen. 'n Gemeenschappebjke band vereenigt
volgens VAIHINGER de differentialen der mathesis, de
atomen derTfysica, de ideeën der filosofie en de
dogmen van den godsdienst: het is het inzicht in de
noodzakehjkheid van bewustefictiesals onontbeerfijke
grondslagen van ons wetenschappebjk onderzoek, van
ons aesthetisch genieten en ons praktisch handelen
En gebjk VAIHINGER het verste gaat van al de tot deze
groep behoorende filosofen in de doorvoering van z'n
beginsel voor aUe levensterreinen, zoo gaat hij ook het
verste in de portée zijner beweringen. Terwijl voor de
pragmatisten de praktische gevolgen weliswaar 'n be-
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trouwbaren maatstaf leveren voor het waarheidsgehalte
van 'n theorie, ligt op den bodem van hun denken toch
nog steeds de overtuiging, dat er zooiets als waarheidsgehalte, als overeenstemming van bewering en werkelijkheid is. Voor VAIHINGER valt dit geheel weg. De ficties,
waarop onze wetenschap en onze kunst, ons handelen
en ons geloof berusten, zijn bewust-valsche onderstellingen, bewuste vervalschingen van de werkelijkheid.
Immers de eenige ware werkebjkheid is de chaos der
Emofindungen, van de elementaire gewaarwordingen, die
de enkelvoudige, niet verder analyseerbare bouwsteenen
onzer waarnemingen zijn. Die gewaarwordingen n.b. die
we niet kennen en ons ook niet tot bewustzijn kunnen
brengen, omdat wij ze nooit geïsoleerd, altijd m verbinding met andere en tot één geheel daarmede samensmeltende, ervaren. Alles nu wat orde schept in dien
bajert, aUe vormen der aanschouwing, alle kategorieën
van het denken, alle wetten en normen, kortom aUes
wat uit den chaos 'n kosmos maakt, alles wat ons onszelf *ls 'n Ik leert beschouwen, 'n Ik, dat leeft m n
wereld van dingen en andere Ikken, a fortiori alles j a t
ons onszelf doet beschouwen als 'n persoonlijkheid,
levende in 'n gemeenschap met anderen, m wie eveneens 'n persoonlijk geestelijk-zedelijk leven zich uit,
dit alles is fictie, 'n bewust-valsche en vervalschende
onderstelling, die desalniettemin haar waarde ontleent
aan en behoudt door haar zuiver praktische geschiktheid
om nieuwe en gewaardeerde gewaarwordingen te voorschijn te roepen. „Der erste Zweck des logischen Denkens
ist ein praktischer, die logische Funktion dient der
Selbsterhaltung. Erst ein sekundarer Zweck ist die
Erkenntnis: Sie ist gewissermassen nur das Abfaiiprodukt der logischen Funktion". En iets verder „Die
Umsetzung des Empfindungsmaterials in die begnffliche
Form erzeugt gar keine eigentbche Erkenntnis, sondern
nur ein Lustgefühl".
We moeten dankbaar zijn voor deze met uiterste
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consequentie ontwikkelde levensfilosofie, omdat zij het
ons gemakkelijk maakt, juist door haar voorniets terugdeinzende vasthoudendheid aan haar beginsel, haar fouten
en die van alle verwante systemen duidelijk te onderkennen. Ik wijs in 't kort 'n drietal van de meest in 't
oogloopende aan.
Om te beginnen is het duidelijk, dat deze aan de
biologie georiënteerde filosofieën juist datgene niet uit
de biologie overgenomen hebben, noch konden overnemen, wat haar meest waardevobe bestanddeel is, n.1.
haar karakter van zuiver verklarende natuurwetenschap.
Ik sprak zooeven reeds van de zekerheid der natuurwetenschap, de exactheid van haar resultaten, de vastheid, waarmede zij voortschrijdt in het vergaderen van
nieuwe kennis, die telkens de oude aanvult, en ook
daar waar zij misvattingen herstelt, de wetenschap
rijker maakt. En als een van de onmisbare voorwaarden
hiertoe leerden wij de bescheidenheid kennen, waarmede
de natuurwetenschap zich strikt beperkt tot haar eigen
terrein. Van alle waardebeoordeeling, ja van alle in
betrekking brengen tot waarden, ziet de natuurwetenschap principieel af. Voor den bioloog staat de schimmel
niet lager dan de roos, de mensch niet hooger dan de
_zebra. Webswaar wordt door het gebruik van sommige
termen als ontwikkeling, of degeneratie, of „lagere
diersoorten" wel eens de schijn van het tegendeel gewekt. Maar althans wanneer hij op éigen terrein bfijft,
weet elke bioloog toch wel, dat hier slechts 'n verouderd
en misleidend spraakgebruik wordt gevolgd. Het behoeft geen betoog, dat dit meest essentieele kenmerk
van 'n biologisch betoog, waarmee z'n karakter als
natuurwetenschappehjk betoog staat of valt, door de
levensfilosofieën niet kan worden bewaard. Het is Mer
juist te doen om datgene, wat ginds vermeden wordt:
waardeering der verschijnselen. De levensfilosofieën
hebben slechts de keus om af te zien van haar eigenlijk
oogmerk, óf ontrouw te worden aan het beginsel der
wetenschap, die zij tot leidsvrouw hebben gekozen.
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Nog in 'n tweede opzicht verloochenen de levensfilosofieën haar natuurwetenschappehjke afkomst. Ze
hebben geen eerbied voor de feiten, voor de onmiddellijke en onloochenbare gegevens der ervaring. Dit geldt
in tweeërlei richting.
Wanneer de kuituur geen andere dan instrumenteele
waarde had voor het leven, wanneer alle geeatebjke
functies, gebjk wij het boven zeiden, niets anders waren
dan mechanismen, door de evolutie voortgebracht ten
behoeve van het leven, dan zou men dat leven daar
het sterkst, het veiligst en het uitbundigst moeten
aantreffen, waar de kuituur het verst gevorderd, het
fiinst gedifferentieerd is. Welnu de algemeene ervaring
in het leven der individuen zoowel als dat der volkeren
leert het tegendeel. ROUSSEAU'S woord : U n homme qui
médite, est un animal dépravé, blijft ondanks z n overdrijving 'n kern van waarheid bevatten. Of juister,
dat woord bevat geen overdrijving, het is de nuchtere
waarheid, wanneer wij degeneratie opvatten als afwijking
van den natuuraanleg, verzwakking van het vitale in
den zin van het animale leven. Wanneer inderdaad het
' denken geen andere dan het leven bevorderende functies
had, hoe zouden wij dan aan abe kanten hooren klagen
over overlading en overspanning? Maar deze opmerking
treft niet alleen de intebektueele beschaving. Wij weten
dat alle kuituur decadentie meebrengt. De voorbeelden
liggen in de geschiedenis voor het grijpen. Schrikwekkende
verschijnselen als de afname der geboorten m alle kultuurlanden wijzen met overgroote duidebjkheid m dezebde richting, en machtiger, maar ook gruwebjker dan
alle andere voorbeelden leert de onmetebjke verechrikking van dezen tijd ons, dat de kuituur met altijd
levenbevorderend is. Met name de materieele kuituur,
de rijkdom en de daardoor gewekte begeerte naar overvloed en luxe, en de techniek, die in den dienst staat
van de bevrediging dezer behoeften, zij wenden zich
tegen hef leven zelf, en bedreigen gansche volkeren,
gansche werelddeelen met den ondergang, bovenal waar
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zij zich verbinden met dien anderen factor van beschaving, den wil tot macht en heerschappij, gepaard met
de gave der organisatie.
Maar ook in *n geheel andere richting schieten de
geschetste levensfilosofieën te kort in haar eerbied
voor de feiten. Zij vereenzelvigen waar en nuttig, nuttig
en goed. De meest eenvoudige zelfbezinning evenwel
leert, dat deze vereenzelviging niet geoorloofd is. Wanneer
ik een bewering waar noem, bedoel ik daarmede voor
mijzelf onweersprekebjk iets anders, dan wanneer ik
zeg, dat zij nuttig is. Ik weet zeer goed wat ik bedoel
met het eene en wat met het andere. De vraag of ik
ze kan definieeren, doet daarbij niet ter zake. Evenzeer
als ik weet, dat geel en zoet niet identiek zijn, evenzeer weet ik, dat waar en nuttig, goed en nuttig, schoon
en nuttig niet identiek zijn. E n nu zou voor de ouderwetsche naturalisten, voor de materialisten althans nog
deze uitweg openstaan, dat hier slechts 'n verschil in
de schijnwereld van het psychische is, terwijl het wezenlijke, het eenig essentieele materieele substraat hetzelfde
is. Maar het spreekt vanzelf, dat deze uitweg voor hun
meer moderne medestanders afgesneden is. Wat ik in
nüjn onmiddellijk zelfbewustzijn als verschUlend ervaar,
dat is ook niet gebjk. Zielkundig en historisch onderzoek
beide stellen het eigen karakter dezer gebieden steeds
duidelijker in het bcht, en geven 'n dementi aan de
psychologische alchemie, die hier met groote gemakkehjkheid het een uit het ander laat ontstaan. E n zoo komen
deze fanatici der gewaarwording, zij voor wie niets anders
werkelijk is dan gewaarwordingen, er ten slotte toe
gansche reeksen van gewaamordingen uit te schakelen,
te loochenen, den toegang tot hun systeem te ontzeggen
ter wüle van hun leer. Of moet ik veeleer zeggen, dat zij
ook hier bevestigen, dat de natuur steeds sterker is dan
de leer ? De activiteit van 's menschen geest is nu eenmaal inhaerent aan zijn natuur. De mensch kan niet
nalaten te ordenen, te schiften, op te bouwen, synthetisch te werk te gaan. E n hij doet dit, ook wanneer
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z'n theorie leert, dat hij het niet kan doen en niet behoort te doen.
Zijn de beide voorafgaande opmerkingen van theoretischen aard en dus wellicht weinig overtuigende argumenten in 'n strijd met 'n tegenstander, die het ^oed
recht van alle theorie loochent, de bedoelde systemen
worden naar het mij voorkomt in 't hart getroffen door
de aanwijzing van de volledige mislukking van hun eigenlijk pogen: de fundeering van een houdbare levensfilosofie.
De levensfilosofieën ontnemen door de verklaring, die
zij geven van wat waarde is, op hetzelfde oogenbbk
aan het verklaarde het karakter van waardevol te zijn.
Zij vernietigen datgene, ter wibe waarvan zij geschapen
zijn. Men zou in dit opzicht de levensfilosofieën kunnen
vergebjken met 'n maximum-prijszetting. Gebjk de vaststelling van 'n maximumprijs voor zekere goederen deze
waren plotseling en voor goed voor ons oog doet verdwijnen, zoo bbjft er van waarden niets over wanneer
de levensfilosofie ze heeft verklaard. Ze worden „wegverklaard". 'n Klassiek voorbeeld hiervan, uitmuntende
door helderheid en scherpzinnigheid levert ons EMILE
FAGUET in z'n boek: Les préjugés nécessaires. Bijna •
in alle opzichten gaat hij met VAIHINGER mee. Evenals
deze is hij van oordeel, dat plicht, vaderlandsbefde, wilsvrijheid, godsdienst, maar niet minder, dat kunsten,
wetenschap en wijsbegeerte vooroordeelen, ficties zijn,
doch noodzakelijke ficties, ficties zonder welke elke
gemeenschap, abe maatschappebjk of staatkundig leven
onmogebjk worden. Maar terwijl VAIHINGER in z'n
naïviteit meent 'n systeem der kennistheorie aan te
bieden, waarin „die Keime zu einer poZflïèfriedigenden
Welt- und Lebensanschauung enthalten sind", doorziet
FAGUET beter de beteekenis van z'n beschouwingen.
Hij weet, dat wat hij brengt de Götterdammerung is.
De ideeën, die de noodzakebjke steunsels zijn in den
strijd om het bestaan, zoowel voor het individu in de
maatschappij als voor 'n volk in de gemeenschap der
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volkeren, die steunsels verliezen hun kracht, zoodra zij \
in hun waren aard worden herkend. Hem die het levensraadsel heeft doorgrond, wacht slechts de ondergang, de
dood. En alleen de weemoed der resignatie vermag
dit onafwijsbare te verzachten. In eenige meesterbjke
slotbladzijden van zijn boek, zoo fijn gestyleerd als zij
alleen uit 'n Fransche pen kunnen vloeien, schetst
FAGUET ons, hoe onze goede moeder, „de Natuur", ons
leert ons te schikken in het onvermijdelijke, ons te voegen
in het noodzakebjke: plaats te maken voor nieuwe,
frissche geslachten en volkeren, die nog onverbruikte
krachten putten uit die idealen, waarin zij nog gelooven,
wier karakter van slechts vooroordeelen te zijn, zij nog
niet hebben doorgrond.
Inderdaad zonder het geloof in absolute waarden
wordt het leven onmogebjk, 'n ondraagbjke last. Het
einde, dat FAGUET schetst, wordt niet alleen zacht, het
wordt begeerbjk voor hem die de ontlediging der wereld,
haar volslagen waardeloosheid heeft doorzien. En immers
de levensfilosofieën zelf, uitgedacht en opgebouwd ter
versterking van het Leven, hebben ons aberminst van
het naturalisme verlost, doch ons nog meer er in opgesloten door ons van die waardeloosheid te overtuigen.
Zij hebben den schijn op elk gebied ontmaskerd, het
waandenkbeeld van absoluut geldige waarden uit z'n
laatsten schuilhoek verjaagd. Nergens vindt het meer
'n toevluchtsoord.
Nergens? Dat is toch niet geheel juist, 'n Laatste
schuilplaats moeten ook deze naturalistische levensfilosofieën laten voor wat boven de natuur uitgaat.
Abe waarden mogen zij tot verklaringsobject kiezen en ze
dan wegredeneeren, wegverklaren, gelijk wij het zooeven
zagen. Maar één uitzondering moeten zij maken, des te
zekerder naarmate zij met grooter consequentie, vastberadener zelfverzekerdheid optreden. Elkefilosofiewil
krachtens haren aard nog iets meer dan louter bestaan,
ze pretendeert iets anders te zijn dan 'n hoop letter-
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teekens of klanken of 'n „Chaos der Empfindungen .
Ze wil nog iets anders zijn dan verkiaringsobject,
ze w i l gelden, d.w.z. waarheidswaarde bezitten. Als ze
dat niet w i l , hebben wij ons van al wat zij zegt niets
aan te trekken, hebben wij van haar even weinig notitie
te nemen als van eenig andere opeenvolging van zinledige en toevallige geluiden of teekens. Als ze het wel
wil, plaatst zij ons voor het fundamenteele probleem,
wat toch die waarheid is, waaraan zij deel beweert te
hebben, waarop dat „gelden" berust, waarop zij aanspraak maakt voor haar beweringen. E n dat natuurlijk
niet i n den zin van 'n genetische verklaring hoe zijzelf
en elk harer stellingen is ontstaan. Immers zulk 'n
verklaring pretendeert zelf weer te gelden, heeft ons
abeen iets te zeggen voor zoover die pretentie gerechtvaardigd is en plaatst ons dus weer voor hetzelfde
probleem. Wat dus van ons geëischt wordt is zelfbezinning
daarop, wat wij onder waarheid verstaan en vaststelling
van al datgene, wat als onbetwijfelbaar moet voorondersteld worden, aanvaard moet worden, wanneer
woorden als waarheid, als werkebjkheid, als ervaring
dier werkebjkheid niet zinledig zullen zijn. M.a.w. dan
zien wij ons gesteld voor het kernprobleem van K A N T S
wijsbegeerte, wel te verstaan niet van dien agnostischpositivistisch opgevatten K A N T , waarvan boven sprake
was, maar van den K A N T der transcendentale Methode,
van de transcendentale Analytik bovenal. Z ' n geheele
onderzoek naar de Möghchkeit der Erfahrung toch is
in inijn oogen niets anders dan de poging om te geraken
tot 'n formuleering van die laatste, onbetwijfelbare
stellingen, onbetwijfelbaar althans voor elk, die waarheid w i l .
Het spreekt vanzelf, dat ik er niet aan kan denken
in dit uur de oplossing van dit probleem i n z'n consequenties te overzien, 'n Goed deel van m'n werkzaamheid zal er in bestaan, van uit dit gezichtspunt de
vragen van ethiek en godsdienstfflosofie te beschouwen.
Zij zal 'n poging zijn om in navolging van denkers als
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MÜNCH e.a. naar de maat van mijn krachten mee t é
bouwen aan 'n waardefilosofie, die hier haar kennistheoretisch uitgangspunt vindt. Slechts voor *n tweetal
opmerkingen wensen ik nog Uwe aandacht te vragen
om althans, hoe voorloopig en schetsmatig dan ook, 'n
indruk te geven van den weg, dien ik daarbij hoop i n
te slaan.
De groote fout van elke naturalistische wereldbeschouwing schijnt mij te zijn, dat zij is één reusachtig husteron
proteron. De natuur van de natuurwetenschap is zelve
kiiltunrprodukt. Zij veronderstelt de objectievo geldigheid van enkele zeer speciale kategorieën, om de geldigheid van abe kategorieën te betwisten. Maar dat is *n
onmogebjke, zichzelf vernietigende onderneming. Waartoe de natuurwetenschap ook bi staat moge rijn, zij
kan nooit den bodem weggraven waarop zij zelf is gebouwd, niet de constitutieve beteekenis wegnemen van
die kategorieën, waarvan ze zelf doorloopend gebruik
maakt. Elke wetenschap moet — op straffe van niet
te zijn — uitgaan van het onbetwijfelbare en onbetwijfelde gegeven, dat „gelden" 'n constitutieve kategorie
• der werkebjkheid is. Van de overtuiging dus, dat de
werkebjkheid iets anders is dan de chaos der Empfmdungen, waarvan VAIHINGER spreekt.
Wat maakt dien chaos tot kosmos ? De boven gegeven
beschouwingen toonen, dat dit nog iets anders moet
zijn dan de ordeningen, die de natuurwetenschap ons in
haar natuurwetten en andere regels doet kennen.
E r zijn meer dingen tusschen hemel en aarde dan waarvan 'n naturalistische, uitsluitend aan de natuurwetenschap georiënteerde filosofie droomt. E n dat
kan ook niet anders. Immers de natuurwetenschap geeft
geen afbeelding, geen copie van de werkebjkheid, allerminst van het leven. Door middel van 'n albeheerschend proces van generalisatie en simplificatie schept
zij 'n uiterst fijn geweven, kunstig net van abstracties,
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die zeker met de werkelijkheid verband houden, maar
nooit en nergens daarmede kunnen worden vereenzelvigd.
De exactheid en zekerheid harer resultaten bereikt zij
slechts ten koste van de levensvolheid, voor den prijs
van 'n zich ver verwijderen van leven en werkelijkheid.
De uitkomst, waartoe FAGUET geraakt, dat wij op dezen
weg den dood tegemoet gaan, is verre van onbegrijpelijk.
Want in de natuurwetenschap spelen inderdaad slechts
de schimmen der dingen 'n rol, bleeke van de oneindige* bonte veelvuldigheid der werkelijkheid beroofde
gestalten. Maar zoodra zij dit ingezien hebben is ook de
weg aangewezen, dien wij hebben te volgen. Niet in het
door de natuurwetenschap geteekende, ter wüle van
hare doeleinden vereenvoudigde wereldbeeld hebben wij
te zoeken naar het systeem der waarden. Daar kunnen
wij ze niet vinden, omdat wij ze eerst er uit verwijderd
hebben, toen we dit beeld ontwierpen. Maar wij hebben
ze veeleer te zoeken in de werkebjkheid zelf. Of liever
— omdat wij de werkebjkheid zelf slechts kunnen beleven en doorleven en haar verwerken moeten, zoodra
we haar als object tegenover ons willen plaatsen om
over haar te spreken — wij moeten de grondslagen van
dat systeem zoeken in die verwerkingen der werkebjkheid, die oneindig dichter bij haar zijn gebleven dan de
natuurwetenschap : bij de kunst, bij de historie.
Gebjk de werkebjkheid altijd concreet, altijd individueel, altijd „einmalig" is, en nooit de qualiteitlooze
abstracties der wiskunde of der natuurwetenschap vertoont, zoo handelen ook geschiedenis en kunst steeds
over concreta, individuen, Einmabgkeiten. Zij moeten
daarom onze leidslieden zijn bij het zoeken naar het
systeem der geldige waarden. Uit zichzelf vermag de
kennistheorie deze niet op te sporen. Haar kritisch onderzoek van elke wetenschap, elke ervaring, elke constateering van 'n feit doet ons wel de waarheidswaarde
in haar bizonder karakter erkennen. Zij doet ons wel
beseffen, dat wij niet naar waarheid kunnen loochenen,
dat er absoluut geldige waarden zijn. Zij opent dus wel
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de mogelijkheid dat er naast de uitsluitend theoretische
waarde, de waarheidswaarde, nog andere waarden van
gelijken rang bestaan, maar zij kan het systeem daarvan
niet uit eigen kracht ontwikkelen. Slechts ten opzichte
van 'n rationeele, aan het verstand meetbare, dus ten
slotte toch weer abstracte, niet individueele wereld zou
die eisch kunnen gesteld worden. Maar de wereld, gelijk
wij haar kennen, is nu eenmaal niet zóó als vele filosofen
sedert PLATO haar hebben voorgesteld, zóó dat het
algemeen geldige tevens het algemeene is. Integendeel,
hoe grooter de waarde, hoe dieper zij verankerd is in
individualiteit, bizonderheid, en dus, waar het geldt
het terrein van het geestelijk-zedelijk leven, in de persoonlijkheid, die het biologische leven in dienst stelt van
het geestelijk-zedelijke en zoodoende waarde aan het leven
geeft. De natuurwetenschap, en dit geldt niet alleen
van de anorganische natuurwetenschap, maar evenzeer
van de biologie, vermag nooit ons in contact te brengen
met 'n persoonlijkheid. Want 'n persoon is oneindig
veel meer dan 'n opeenhooping of 'n kruispunt
van algemeenheden. Maar de kunst doet dit, doordat
zij werkt met het aanschouwebjke, concrete, en de
aldus door haar geschapen figuren voor ons doet leven.
E n de geschiedenis vermag het evenzeer, omdat zij —
hoewel wetenschap zijnde i n dit opzicht, dat zij onderworpen is aan de theoretische norm, de waarheidswaarde — ten opzichte van de hulpmiddelen, die zij
gebruikt, met de kunst verwant is. Daarom kan 'n
levensfilosofie in den waren zm des woords, 'n wijsbegeerte,
die tracht ons den weg te wijzen in het leven, ook nooit
aan de biologie of eenige andere natuurwetenschap,
maar moet zij altijd aan de geschiedenis georiënteerd
zijn. Daarom ook is het voor ons begrijpebjk — ja zou
het tegendeel de onbegrijpelijkheid zelf zijn — dat de
hoogste, de absolute waarde, dat God zelf zich ons geopenbaard heeft niet in onhistorische abstracties, in
theorieën en systemen, maar in de Einmahgkeit van
het historische, i n de levende oneindigheid van een
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persoon, en dus ook, dat wij Hem niet kunnen grijpen
door mystiek of speculatie, maar dat wij Hem vinden
in Zijn historische Openbaring.
Men zou echter de bedoeling dezer korte aanduidingen
geheel misverstaan — en dat is de tweede opmerking,
waarop ik zooeven doelde — wanneer men meende,
dat ik langs dezen weg iets zou wülen geven, dat zou
gelijken op 'n voor ieder hoorder overtuigend bewijs.
Bewijzen laten waarden zich niet, zij laten zich slechts
doorleven en ervaren. Iemand de erkenning van eenige
waarde, die hij niet zelf beleefd heeft, te wUlen „andemonstrieren" is altijd 'n hopeloos pogen. Ook dit inzicht
vloeit onmiddellijk voort uit de kennistheoretische overwegingen, die ik in 't kort heb aangeduid. Immers deze
brengen ons tot het besef, dat de erkenning van de
geldigheid van elke bewijsvoering niet iets primairs is,
maar zelf weer rust op de erkenning van waarden.
Wie de geldigheid der waarheidswaarde ontkent, op
dien maakt geen enkele bewijsvoering meer indruk.
Natuurlijk kan hij op zijn standpunt dan geen enkele
stelling meer volhouden, hij kan gelijk, zoo min als
ongebjk hebben noch bij ontkenning, noch bij bevestiging. Juist dat is het onhoudbare van systemen als die
van VAIHINGER en van FAGUET, dat zij willen volhouden,
dat men niets mag volhouden. Zij erkennen implicite
de waarde van waarheid en wetenschap, die zij explicite
loochenen, en zij achten hun uitkomst bindend voor
zich en anderen. Juist deze gelukkige inconsequentie
maakt 'n gedachtenwissebng met hen nog mogelijk.
Zij staan met hun medemenschen in verstandhouding,
omdat zij eiken mensch onderworpen Wijven achten
aan de waarheidsnorm. De echte consequente relativist
zou, wanneer hij bestaanbaar ware, dien band moeten
verbreken, hij zou zich van elke geestesgemeenschap
moeten uitsluiten. Hij is nooit te overtuigen, zoolang
hij er slechts in berust geen overtuiging, welke ook, te
bezitten.
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/ Maar al hebben wij ook op deze wgze 'n tegenstander
/het zwijgen opgelegd, daarmede zijn wij voor onszelf
nog geenszins aan het einde. Wij staan nog voor een
geweldig probleem, 'n vraag, wier beantwoording beslissend is voor onze gansche levenshouding. Immers
ook wanneer wij waarheid wiben, er naar streven en
erkennen, dat wij er naar behooren te streven, wat waarborgt ons dan, ik zeg niet dat wij de waarheid kunnen
bereiken, maar althans, dat wij haar kunnen benaderen ?
. Om wetenschap te kunnen beoefenen, hetzij anatomie
of scheikunde, geschiedenis of staathuishoudkunde, ja,
veel fundamenteeler nog, voor eiken stap, dien wij in
het praktische leven doen, hebben wij meer noodig
dan de algemeene erkenning van de geldigheid der
waarheid. Het kennistheoretisch onderzoek toont ons, dat
wij aldus nog niet verder komen dan tot de erkenning
van onzen eigen oogenblikkelijken bewustrijnsinhoud*
De waarheid daarvan laat zich zeker niet loochenen.
Dat ik meen hier ih Uw midden te spreken, is voor mij
'n laatste onbetwijfelbare zekerheid, wanneer ik waarheid
wil. Immers twijfelde ik daaraan, dan zou ik ook twijfelen
of ik wel twijfelde en zoo voort tot in 't oneindige.
Maar al heb ik dan ook dit, natuurlijk toch reeds niet
weinig verwerkte gegeven, gelijk alle gegevens der
ervaring als onbetwijfelbaar te aanvaarden in dien
zin, dat ik ze ervaar, ik heb daaraan geenszins genoeg
om te geraken tot de erkenning eener wereld van dingen
en medemenschen, laat staan om te komen tot 'n
wetenschap over wereld en leven. Als ik niets meer heb
dan deze zekerheid, dan bbjf ik steken in den oogenblikkehjken, onmiddellijken indruk, dan tol ik daarin
rond zonder hulp of uitredding. Het besef geen andere
zekerheid te hebben, voert tot waanzin, ja het is de
waanzin zelf* Dat zoo weinigen dit gevoelen, toont hoe
gemakkelijk men door de macht der gewoonte heenglijdt over de geweldigste problemen.
Wat kan mij nu de kracht, den moed geven tot den
gewaagden arbeid om uit dit halffabrikaat der ervaring 'n
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geordende wereld op te bouwen ? Sommigen verwijzen
hier naar het zelfvertrouwen van het denken. Daarin ligt
ongetwijfeld *n waardevolle vingerwijzing. Maar wij
kunnen op dit standpunt toch niet bbjven staan. Het
zelfvertrouwen van ons denken kan niet onze laatste
zekerheid zijn. Immers het is duidebjk dat dit zelfvertrouwen geüsurpeerd is, tenzij wij er mnerbjk volkomen van overtuigd zijn, tenzij wij gelooven, dat er
tusschen de vormen en normen van ons denken, en de
irrationeele gegevens onzer gewaarwordingen 'n samenhang is, die maakt, dat die onoverzienbare veelheid zich
laat ordenen en samenvatten; tenzij wij deze werkebjkheid en onszelf durven te aanvaarden als voor elkander
geschapen. Het vertrouwen, dat wij, onzen wetenschappelijken plicht trouw vervubende, inderdaad ook de
waarheid nader zullen komen, en zonder dit vertrouwen
is elke wetenschap in haar wortel gedood, dit vertrouwen is ten slotte alleen mogelijk op grond van
het bewuste of onbewuste geloof, waardoor al ons handelen
en dus ook ons denken wordt geleid, dat er is 'n bovenwerkelijke Macht, 'n Macht waarvan deze geheele voor
ons toegankebjke werkebjkheid volkomen afhankelijk
is, 'n Macht van dien aard, dat wij veilig mogen
vertrouwen, dat wat wij belmoren te doen ook door ons
kan vervuld worden. Wij moeten gelooven aan het
wonder, dat de ervaringsstof eenduidig vormbaar is,
dat in de werkebjkheid waarden realiseerbaar zijn, dat
het leven verhoogd kan worden tot geestehjk leven,
dat de natuur principieel onderwerpbaar is aan den
Inderdaad, er is slechts tweeërlei mogelijk voor hem,
die deze vragen heeft doorzien. Of wij vinden onze vastheid voor denken en leven in dit vertrouwen, óf wij
verzinken in 'den chaos, den waanzin. Maar — en daarin
openbaart zich al onze onmacht — wij kunnen desondanks
die keuze niet doen uit eigen kracht. Wij kunnen dat
vertrouwen, dat geloof niet maken, onze uiterste inspanning vermag het niet te veroveren. Wij kunnen
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slechts wachten, stil en berustend wachten, telkens
als het ons ontzinkt, totdat het ons wederom geschonken
wordt als 'n genade. En zooals dit geldt op het gebied
der zuiver theoretische waarden, zoo is het ook bij de
vervulling, bij de beleving en ervaring van ahe andere
waarden. Onze wil, onze inspanning vermag ons niet
te geven, ook wat wij innig begeeren. Op elk gebied
blijven wij „onbekwaam tot eenig goed". Zalig zij,
wien de moed en de kracht geschonken worden het
goede te doen, het schoone te scheppen, mede te bouwen
aan den tempel der waarheid. Zelfs in deze troebele,
door zonde verduisterde wereld zuUen zij zien 'n schijosel van Gods heerbjkheid, en als ze tot bewustzijn
komen van hun innigst wezen, zich bij het realiseeren
van waarden medearbeiders weten aan de komst van
Zijn Rijk.

